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 هىِح احلديٞ ، ظِقم احلديٞ افؼيػموبط افهحٚبٜ ،  :  ادوضوع

 .ٓ تـستِزم وبــىٓؿ ٓؿـــٜ ريض اهلل ظْــافهحٚب ظــدافٜ : العنوان 

 .بـ صٓٚب افديـاّد ــحـد بـ مـــٚمـظِقي بـ ح ـتقر :داف:   تيلوف

 ( 135/3153/ صًْٚء ) ٚجلّٓقريٜ افّْٜٔٔبيف دار افُتٛ  رقم اإليداع

 35×51ٚت : ـٍحـٚس افهـؿٔ /  م3153افىبًٜ إوػ فُِتٚب شْٜ 

 حؼوق الطبع حمػوظة 

ب٘ذن خىل مـ ادٗفػ ُيّْع تهقير افُتٚب أو َِٕف بٖي صقرة إٓا   

11308831031300/ جقال  فِتقاصؾ مع ادٗفػ  

Email    dralwibinshehab@gmail.com 
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 ، وافهالة وافسالم ظـذ شـٔد ادرشـِغ ، احلّد هلل رب افًٚدغ     

ارض افِٓؿ ظـ و ، ىٓريـوظذ آفف اد ، شٔدٕٚ حمّد ، وخٚتؿ افْبٔغ

 .إػ يقم افديـومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن  ، ُرمغصحٚبتف اد

 .أمٚ بًد ..

وفَـد اختـٚرهؿ  ، هؿ محِٜ هذا افـديـ اهلل ظْٓؿريض ٚفهحٚبٜ ؾ

 ، اهلل مـ بغ خَِف فْكة ٕبٔف وذظف افذي ارتوٚه فِْـٚس أعًـغ

صـذ حتك جًؾ ٕبْٔٚ  ، وفَد أحبقا اهلل ورشقفف ؾٖحبٓؿ اهلل ورشقفف

َِد روى افنـٔخٚن ؾ ؛ آيٜ اإليامن حٛ إٕهٚر اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

صـذ اهلل ظـ افْبل  يض اهلل ظْفرظـ إٔس بـ مٚفؽ ٚ ـيف صحٔحّٔٓ

، وآيٜ افٍْٚق بٌض  رآيٜ اإليامن حٛ إٕهٚ):  ؿٚل ظِٔف وآفف وشِؿ

وجٚء يف ؾوؾ افهحٚبٜ ؿقل رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف  (1)(إٕهٚر

                                                 

[ 58ن حٛ إٕهٚر برؿؿ ]ٚـ، بٚب ظالمٜ اإليّ ٚنـ، ـتٚب اإليّ افبخٚري صحٔح  (1)

 ـَ مِ  ريض اهلل ظْٓؿ ٛ إٕهٚر وظعُح  بٚب افدفٔؾ ظذ أنا  : مسِؿ بًْقانصحٔح و

 [.87ظالمٚت افٍْٚق. برؿؿ ] ـْ ، وبٌوٓؿ مِ  ٚن وظالمٚتفـاإليّ
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 دٍ ُحـأُ  أحـدـؿ إٍٔـؼ م ـَؾ  ؾِـق أنا ؛ ٓ تسبقا أصحٚيب وآفف وشِؿ : )

 ؽـر ذفـؽ مــ ؾوـٚ ؾ إػ (1) (هـٍٔفٚ مٚ بِغ مد أحـدهؿ وٓ َٕ ذهبً 

 ذـر.تُ  أنْ  ـْ هل أصٓر مِ ، و فُ رةافهحٚبٜ ا

ينتٌؾ بدراشٜ إشٕٚٔد مـ أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ يـدرس  ـْ مَ  إنا      

مل ،  راوي احلـديٞأشٕٚٔد إحٚديٞ حتـك إذا وصـؾ إػ افهـحٚيب 

رشـقل اهلل  ؾِ بَ يبحٞ ظـ إمُٕٜٚٔ شامع افهحٚيب فذفؽ احلديٞ مـ ؿِ 

ريض اهلل ف وآفف وشِؿ أو شًّف مـ ؽـره مــ افهـحٚبٜ صذ اهلل ظِٔ

ؾـال  ، متَِـٌٚة بـٚفَبقلــؾ افهـحٚبٜ روايـٜ  ؛ ٕنا  أو افتـٚبًغظْٓؿ 

بحٞ ؾٔٓٚ ظـ شامظٓؿ مـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ، حتـك يُ 

ا ظْد وؾٚة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ مـ ـٚن مْٓؿ صٌرً 

 مرشال، وفُْٓؿ ؿبِقا مراشـٔؾ افهـحٚبٜٚء احلديٞ حدي ف ـظد ظِّ

)ــٚن افهـحٚبٜ  : صالح افديـ إدفبـلافنٔخ ؛ ؿٚل ريض اهلل ظْٓؿ

رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف  ـْ يسًّقن مِ ريض اهلل ظْٓؿ افُرام 

                                                 

، ٞ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف حدي ـْ [ مِ 3781برؿؿ ] افبخٚري صحٔح  (1)

 .حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف  ـْ [ مِ 3171وصحٔح مسِؿ برؿؿ ]
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َا  ، ويٖخـذون ظْـف  ريٍٜ مْف مبٚذة أحٕٔٚٚـقن أحٚدي ف افنوشِؿ ويتِ

قن مــ ُج ، وـٕٚقا ٓ يتحرا  بقاشىٜ ؽرهؿ مـ افهحٚبٜ أحٕٔٚٚ أخرى

وٕسبٜ ذفؽ إػ رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف  ، ٓؿ مـ بًضإخذ بًُو 

وآفف وشـِؿ دون اشـؿ افهـحٚيب افـذي ــٚن واشـىٜ يف افروايـٜ أو 

، وؿد بحـٞ ادحـدنقن  ، وٓ يذـرون م ؾ هذا إٓ ؿِٔال اإلصٚرة إفٔف

 (1)(....-أظْل مراشٔؾ افهحٚبٜ  -وؿبِقه يف هذا افْقع 

رووا احلـديٞ  ريض اهلل ظْٓؿمـ افهحٚبٜ  اـ رً  إوٚؾٜ إػ أنا      

، وافروايـٜ  بٚدًْك واختٍِٝ أفٍٚظ إحٚديـٞ ذـذا افسـبٛ ـ ـرا

وٓ يـرد هْـٚ احـتامل ،  (2)بٚدًْك مذـقرة يف ـتٛ مهىِح احلـديٞ

بًـض احلـقادث مل  ؛ ٕنا  ، فتًـدد احلـقادث تًدد روايٚت احلديٞ

 فؽ جٚءت افروايٚت ؾٔٓٚ خمتٍِٜ ومتًددة.تتُرر أصال ومع ذ

                                                 

 (.511مْٟٓ َٕد ادتـ )   (1)

ٚ ؿٚل أو ـ: أو ـّ ن يَقل ظَبفأ: )ويْبٌل فِراوي بٚدًْك  ؿٚل افْقوي يف افتَريٛ  (2)

ٚ ظذ ذفؽ، أو مٚ أصبف هذا مـ إفٍٚظ...( ؿٚل افسٔ ، أو صبٓف ٕحقه ًَ : )وؿد  قضل مًِ

؛ خقًؾٚ مـ افزفؾ ؛ ، وهؿ أظِؿ افْٚس بًّٚين افُالم  ـٚن ؿقم مـ افهحٚبٜ يًٍِقن ذفؽ

 (.3/513ٚ يف افروايٜ بٚدًْك مـ اخلىر..( تدريٛ افراوي )ـدًرؾتٓؿ بّ
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ؾٓؿ اهلل       وهذه افْيريٜ مـ اإلجالل وافتًئؿ فِهحٚبٜ افذيـ ذا

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ وجَف  رأوا بٖنْ تبٚرك وتًٚػ 

ِاؿ أمٌر مُ  ظدافٜ ـؾ افهحٚبٜ مل يرَ  ـْ مل يروٓٚ مَ ،  وصحبقه َس

وهق ؿقل ظْد أهؾ افسْٜ ٕصقل ، وبًض ظِامء ا ًتزفٜوادـٚفنًٜٔ 

 ؛ ٕنا  ؛ بؾ ؿٚفقا برضورة افبحٞ ظـ ظدافٜ افهحٚيب (1)أيوٚ

،  ؾبًوٓؿ ٓ يسٚوي بًوٚ ، يف مرتبٜ واحدةافهحٚبٜ فٔسقا عًٔٚ 

                                                 

(1)   ًَ  ـْ ، مَ  افهحٚبٜ ـِٓؿ ظدول]:  ٚ ظذ ؿقل افْقوي يف افتَريٛؿٚل افسٔقضل مًِ

: وافسبٛ يف ظدم  : )..ؿٚل إمٚم احلرمغ[ فٍتْٜ وؽرهؿ ب٘عٚع مـ يًتد بفٓبس ا

: أهنؿ محِٜ افؼيًٜ، ؾِق نبٝ تقؿػ يف روايتٓؿ ٕٓحكت افؼيًٜ افٍحص ظـ ظدافتٓؿ

جيٛ افبحٞ : ، وؿٔؾ  ، ودٚ اشسشِٝ شٚ ر إظهٚر صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ظكه  ظذ

ًٔٚ  ـْ دول إٓ مَ د وؿقع افٍتـ. وؿٚفٝ ادًتزفٜ: ظُ بً: ، وؿٔؾ  ظـ ظدافتٓؿ مىَِٚ ؿٚتؾ ظِ

ٚتُِؾ وادََٚتُؾ  ، وؿٔؾ : إذا إٍرد ، وؿٔؾ ريض اهلل ظْف ََ  ؛ ، وهذا ـِف فٔس بهقاب : إٓ اد

، وؿٚل ادٚزري يف  ومحال ذؿ يف ذفؽ ظذ آجتٓٚد افــّٖجقر ؾٔف ـؾ مْٓؿ، إحسٕٚٚ فِيـ هبؿ 

 صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿـؾ مـ رآه  [افهحٚبٜ ظدول]:  ل بَقفْٚ: فسْٚ ًْٕ ذح افزهٚن

ٚ ًْٕل بف افذيـ ٓزمقه ـ، وإّٕ ، أو اجتّع بف فٌرض وإكف ، أو زاره دًٚمٚ يقمٚ مٚ

روه وٕكوه : وهذا ؿقل ؽريٛ خيرج ـ ًرا مـ ادنٓقريـ بٚفهحبـٜ  ، ؿٚل افًال ل وظزا

 (.3/550بـ حجر...( تدريٛ افراوي ) ـقا ؾ ؛ وافروايٜ ظـ احلُؿ بٚفًـدافٜ
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، وهذا افبحٞ يتُِؿ ظـ وبط افهحٚبٜ  ؾال إؾراط وٓ تٍريط

 مع ظِّل افَْٔٔل بٍوِٓؿ افُبر ظذ ادسِّغريض اهلل ظْٓؿ 

ًً ـج ذه ظِامء احلديٞ إوا ؾ مل يتًروقا ذ ، إٓ إْٔل رأيٝ أنا  ّٚ

دٚ فوبط ؛ أدفق بدفقي يف هذا  ، ؾٖحببٝ أنْ  يف ـتبٓؿ ادسٖفٜ

حٚجٜ مٚشٜ يف افتقصؾ إػ احلُؿ ظذ  ـْ مِ ريض اهلل ظْٓؿ افهحٚبٜ 

نالنٜ ّٝ افبحٞ إػ ، وؿد ؿسا  احلديٞ افؼيػ بٚفَبقل أو افرد

 : ظذ افتٍهٔؾ أيتٜ ّـٚت، وخ حٞٚمب

 : ادبحث األول

 لغة واصطالًحا تعريف الصحايب

 : غويتُقن مـ مىِب

 : تًريػ افهحٚيب يف افٌِٜ. ادىِٛ إول

 : تًريػ افهحٚيب يف آصىالح. ادىِٛ اف ٚين

 :  ادبحث الثاين

 لغة واصطالًحاتعريف الضبط 

 : غويتُقن مـ مىِب
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 يف افٌِٜ. وبط: تًريػ اف ادىِٛ إول

 يف آصىالح. وبط: تًريػ اف ادىِٛ اف ٚين

 :  لثادبحث الثا

 ضبط الصحابة واستدراكاهتم عذ بعضهم

 : فٛٚمىنالنٜ ويتُقن مـ 

 .خىئ ويْسكُـ : اإلٕسٚن ي ادىِٛ إول

 .ظذ ؽرهؿأشبٚب تٍقق وبط افهحٚبٜ  :  ٚينادىِٛ اف

 .وصٍٓؿ بٚفًهّٜبْٚ فِهحٚبٜ ٓ يًْل : ُح  ادىِٛ اف ٚفٞ

 : مةـاخلات 

،  ومهٚدره وتنّؾ أهؿ ٕتٚ ٟ افبحٞ مع ؿٚ ّٜ بٖهؿ مراجًف

 افبحٞ.ّحتقيٚت ـف وؾٓرسٍ 
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 ادلثحث األول 
ا( تعريف انصحاتي)

ً
 نغح واصطالح

 ادلطهة األول
 تعريف انصحاتي يف انهغح

 - ًٜ بَ حْ ُصـ،  بفحَ ْه يَ ،  فُ بَ حِ َص ،  َٛ حِ َص  أنا  (1) تذـر ـتٛ افٌِٜ

ـ عُ َعْـ : ُٛ وافهـحْ  – بٚفٍتح - ًٜ ٚبَ حَ وَص  -بٚفوؿ  م ـؾ ،  ٛٚحِ افها

 ، راخوأْؾـ خٍ رْ ؾَ م ؾ  ، ِٛ حْ افها  ُٜ ٚظَ َعَ  : وإصحٚب،  ٍٛ ـْ راـٛ ورَ 

،  ٚنبا ٚن م ــؾ صــٚب وُصــحبَ ٔٛ وُصــٚب وأصــٚحِ أصــحَ  : واجلّــع

حٚبٜ حُٚهٚ ٚبٜ وِص حَ وَص  ، وصحٛ،  ٔٚعٚ ع وجِ وصحٚب م ؾ َج 

 : مْٓٚ ٚنٍ ًَ تٖيت فًدة مَ و،  عًٔٚ إخٍش

هُ  : وصَٚحَبف ؿٚل ابـ مْيقر ، معارشةـال -1  .: َظَٚذَ

اهلل ٍيؽ ـ: ح ؽ اهللـ: صحب يَٚل يف افدظٚء ، مرافؼةـال -2

 ؽ ظْٚيتف.            ـوراؾَت

                                                 

،  وادًجؿ افقجٔز، ختٚر افهحٚح ـوم، ّحٔط  ـو افَٚمقس اف، إير فسٚن افًرب   (1)

 مٚدة )ص ح ب(.
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: دظـٚه إػ  : واشتهـحٛ افرجـؾ ؿٚل ابـ مْيـقر،  مالزمةـال -3

 .ٚ ؾَد اشتهحبف، وـؾ مٚ ٓزم صٔئً  افهحبٜ

ُٝ حِ : َص  ، يَٚل مجالسةـال -4 ًٕٚ ب    .       فُ جٚفستُ : ؛ أي  ؾال

: : و أصحٛ افرجؾ و اصىحبف ومْف ؿقل ابـ مْيقر،  حػظـال -5

ــٚ ، افِٓــؿ اصــحبْٚ بهــحبٜ  ): ، ويف احلــديٞ  حٍيــف واؿِبْ

، وأرجًْـٚ بٖمٕٚتـؽ  احٍيْٚ بحٍيؽ يف شـٍرٕٚ:  أي ؛ (1)(بذمٜ

 وظٓدك إػ بِدٕٚ.               

 َس ٚفَ ُمَ  ـْ مِ  َٛ حا َه تَ وَ  : ، ومْف ؿقل ابـ مْيقر االستحواء -6
 : َْٚ تِ

 اشتحٔٚ.   بًّْك 

ِٝ افْٚؿـٜ ، ومْف ؿقل ابـ مْيقر االىؼواد -7 َْٖصَحَب :  : ويف احلديٞ ؾ

 ٝ صٚحبٓٚ.ًَ بِ وتَ ، أي إَٚدت واشسشِٝ 

)شـقرة  چۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  چ، ومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ:  منعـال -8

 يًّْقن.: أي ؛  (73:  ءإٕبٔٚ

                                                 

 روايٜ أيب هريرة ريض اهلل ظْف. ـْ مِ  [3703برؿؿ ]ادستدرك ظذ افهحٔحغ   (1)
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: )و إصؾ يف هذا اإلضالق  بًْٔٚ مًْك افهحٚيبؿٚل افٍٔقمل مُ      

،  ، ووراء ذفؽ ذوط فألصقفٔغ جٚفسٜـدـ حهؾ فف رؤيٜ ومُ 

ٍٛ ذْ َّ بِ  َٛ هَ ذْ َّ ـجٚزا ظذ مـ تَ ـويىِؼ مَ  ،  مـ مذاهٛ إ ّٜ ه

زم ، و أصحٚب أيب حٍْٜٔ، وـؾ رء ٓ : أصحٚب افنٚؾًل ؾَٔٚل

ُٝ افُتَٚب بْ حَ ْه : واشتَ  ، ؿٚل ابـ ؾٚرس وؽره صٔئٚ ؾَد اشتهحبف

 (1)ف(.: محِتُ  وؽره

 

             

 

                                                 

 (.333ادهبٚح ادْر ) (5)
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 ادلطهة انثاَي
 تعريف انصحاتي يف االصطالح

سِؿ مًيّٓـٚ مــ افًِامُء افهحٚيب بًدة تًٚريػ مل تَ  َف را فَد ظَ       

 إتَٚدات وتًَبٚت واشتدراـٚت.

: هـق يف  افهـحٚيب : (افتًريٍـٚتـتٚبـف )ؿٚل اجلرجـٚين يف 

رف مَ  ًُ وضٚفـٝ صـحبتف ،  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿرأى افْبل  ـْ اف

 (5)مل تىؾ. : وإنْ  وؿٔؾ صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿظْف  وإن مل يروِ ، مًف 

:  (افتقؿٔـػ ظـذ مٓـامت افتًـٚريػـتٚبف )وؿٚل ادْٚوي يف 

وٓ ؾرق بـغ ،  ٚٚ أو زمًٕٚ ٚ أو مًُٕٚ : ادالزم إٕسٕٚٚ أو حٔقإً  افهٚحٛ

،  ، أو بٚفًْٚيـٜ واذّـٜ ـقن مهٚحبتف بٚفبدن وهق إصـؾ وإـ ـر

: صـٚحبف  مالزمتف ويَٚل دٚفؽ افقـء ـ رتوٓ يَٚل ظرؾٚ إٓ دـ 

شـف سق  ، ويوـٚف افهـٚحٛ إػ مُ  كف ؾٔـفـوـذا دـ يِّـؽ افتـ

وادهــٚحبٜ  ، وإػ شٚ ســف ـهــٚحٛ إمــر، ـهــٚحٛ اجلــٔش 

                                                 

 (.583افتًريٍٚت )  (5)
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ّهٚحبٜ تَتيضـ ضـقل ـافـ ؛ ٕنا  ٚعـٓجتّوآصىحٚب أبِغ مـ ا

 (5)ٚع وٓ ظُس ..ـاصىحٚب اجتّ ، ؾُؾفب ف

)اختِػ أهؾ افًِؿ يف أنا افهـحٚيب  : ؿٚل ابـ افهالح يف ادَدمٜ     

ـْ  رشـقل  (3)ـؾ مسِؿ رأى ؟ ؾٚدًروف مـ ضريَٜ أهؾ احلديٞ أنا  َم

افبخٚري  اإلمٚماهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؾٓق مـ افهحٚبٜ. ؿٚل 

: َمـ صحٛ افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ أو رآه مــ  فحيف صحٔ

إٔـف  (3)ّيٍر افسـًّٚينـادسِّغ ؾٓق ِمـ أصحٚبف. وبٌِْٚ ظـ أيب افـ

أصحٚب احلديٞ يىَِقن اشؿ افهحٚبٜ ظذ ــؾ مــ روى ):  ؿٚل

                                                 

 (.770) ٚت افتًٚريػـٔػ ظذ مّٓافتقؿ  (5)

: )إضالق افرؤيٜ ظذ افٌٚفٛ وإٓ  (700) حٚشـ آصىالحـؿٚل افبَِْٔل يف م  (3)

مًدود يف افهحٚبٜ وإن مل  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؾٕٚظّك افذي حرض مع افْبل

ويْبٌل  (صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿرآه افْبل ):  : إحسـ أن يَٚل يره ، ؿٚل بًوٓؿ

أو فِٜٔ اإلهاء ممـ مل يزز إػ ظٚمل ، يف ادْٚم  يراهُ  ـْ خرج مَ ـيزاد ظذ ذفؽ مٚ يُ  نْ أ

 أمتف(. ـْ افقجقد مِ 

ٚ نؿ ، ـٚن حًٍْٔ افتّّٔل افسًّٚين  جبٚر ـبـ ظبداف حّدـّيٍر مْهقر بـ مـهق أبق اف  (3)

تقيف ، صٚحٛ ـتٚب إٕسٚب هـ وهق 730، وفد شْٜ  ّذهٛ افنٚؾًلـحقل إػ افـت

 هـ.703 شْٜ
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، ويتقشـًقن حتـك  ظْف صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿ حـدي ٚ أو ـِّـٜ

ون مـ رآهيَ  وهذا فؼف مْزفـٜ افْبـل صـذ ، رؤيٜ مـ افهحٚبٜ ًدُّ

، وذــر أن  اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ أظىقا ـؾ مــ رآه حُـؿ  افهـحبٜ

اشؿ افهحٚيب مـ حٔٞ افٌِٜ وافيٚهر يَع ظذ مـ ضٚفـٝ صـحبتف 

فِْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ وـ رت مٚفستف فف ظذ ضريـؼ افتبـِع 

: وؿد رويْٚ  ؿِٝ ((1)صقفٔغ: وهذا ضريؼ إ ، ؿٚل وإخذ ظْف،  فف

إٔف ـٚن ٓ يًـد افهـحٚيب إٓ مــ أؿـٚم مـع  (3)ظـ شًٔد بـ ادسٔٛ

، وؽزا مًف ؽـزوة  رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ شْٜ أو شْتغ

ادراد هبذا إن صـح ظْـف راجـع إػ ادحُـل ظــ  ، وـٖنا  أو ؽزوتغ

 مــ افهـحٚبٜ، يقجٛ أٓ يًـد  ، وفُـ يف ظبٚرتف ؤؼ إصقفٔغ

                                                 

 .(515( وإرصٚد افٍحقل )3/31اإلحُٚم يف أصقل إحُٚم ) إير  (1)

، مـ ـبٚر افتٚبًغ ، ُيُْك بٖيب حمّد ، وفد  شًٔد بـ ادسٔٛ بـ حْزن ادخزومل افَرر   (3)

فسْتغ مـ خالؾٜ ظّر ريض اهلل ظْف ، وتزوج بٚبْٜ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ، وـٚن ظِّف 

 هـ.37، تقيف بٚدديْٜ ادْقرة شْٜ تٚجًرا يف افزيٝ 



     (17 ) 

 

ومـ صـٚرـف  (1)ريض اهلل ظْفجرير بـ ظبداهلل افبجع ريض اهلل ظْٓؿ 

مــ  ه، ممــ ٓ ًٕـرف خالؾـٚ يف ظـد   يف ؾَد طٚهر مٚ اصسضف ؾـٔٓؿ

وأنْـك ظِٔـف  - ٜ. ورويْٚ ظـ صًبٜ ظــ مقشـك افسـبالينـافهحٚب

ـَل ):  ؾَِـٝ ريض اهلل ظْف: أتٔٝ إٔس بـ مٚفؽ  ؿٚل –خرا  َِ هـؾ َب

ـْ أص  (؟ ٌد ؽـركـحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿ أَحـِم

 (، ؾٖمـٚ مــ صـحبف ؾـال بَل إٔٚس مــ إظـراب ؿـد رأوه):  ؿٚل

(. ؿ بَِحرْضةُِمس فث بد َحدا إشْٚده َجٔ َٜ  (2)أيب ُزْرَظ

ـِ  ـْ وفًؾ ِمـ       ٜف بـف افهـحٚيب ظـذ ضريَـر  وأعـع مـٚ ُظـ أحسـ

، حٔـٞ ؿـٚل يف  ين يف ذفؽابـ حجر افًسَال حلٚؾظادحدنغ ؿقل ا

َل افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ  ٕزهٜ افْير َِ ـْ َف : )افهحٚيب َم

 (3)ة يف إصح(.، وفق ختِِٝ ردا  مٗمْٚ بف ومٚت ظذ اإلشالم

                                                 

م ظذ افرشقل صذ اهلل ظِٔف يامين ؿدِ  جرير بـ ظبداهلل افبجع ريض اهلل ظْف صحٚيب   (1)

َٜ وآفف وشِؿ َش  ؿٚ ال : أشِّٝ ؿبؾ  مقت رشقل ظـ ذفؽ ث جريٌر حدا ـ، وت وؾٚتفِ  ْ

 (.531إصحٚب ). آشتًٔٚب يف مًرؾٜ بٖربًغ يقًمٚصذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ اهلل 

  .(703 - 700) مَدمٜ ابـ افهالح  (2)

 .(33)ٕزهٜ افْير   (3)
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ُٝ  ّٔٔز افهحٚبٜـوؿٚل يف مَدمٜ اإلصٚبٜ يف ت       : )وأصح مـٚ وؿٍـ

َل افْبل صذ  ذفؽ أنا  ـْ ظِٔف مِ  َِ ـْ َف اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿ افهحٚيب َم

   (1)ظذ اإلشالم(. ومَٚت ، ٚ بف مٗمًْ 

رأى افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف  ـْ وأوٚف افسٔقضل ؿٔد ـقن مَ      

ُٛ ـوشِؿ يَ  حتـك ؛  يف ظـٚمل افنـٓٚدة ٓ يف ظـٚمل افٌٔـٛ يُقنَ  أنْ  ج

خرج بذفؽ إٕبٔٚء افذيـ افتَـقا بٚفرشـقل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف ـيُ 

 (2)ادًراج.وشِؿ يف اإلهاء و

، أمـٚ  هذا بٚفْسبٜ فتًريػ افهحٚيب ظْـد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ     

ــ ــداهلل َح ــٜ ؾَٔــقل إشــتٚذ ظب ــد افزيدي ــزيـتًريٍــف ظْ ًِ :  ّقد اف

ًِـسة ـْ ضٚفـٝ ]:  ، وظِـامء ادًتزفـٜ هـق )افهحٚيب ظْـد أ ّـٜ اف َمـ

ٚ تابِ ـ، مُ  ، وشٚر ظذ هنجف صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿجٚفستف فِْبل ـمُ  ًً

ـ ضـقل ادجٚفسـٜ مـع ؾًذ هذا ٓ بد مِ  [فؼظف ومل خيٚفٍف بًد مقتف

، ؿـٚل  ظّؾ اإلٕسٚن هق افذي يرؾًف أو يوـًف ؛ ٕنا  افًّؾ افهٚفح

                                                 

 (.5/8ّٔٔز افهحٚبٜ )ـاإلصٚبٜ يف ت  (1)

 (.3/351) دريٛ افراويـت  (2)
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گ    چ   : وؿٚل تًٚػ (57:  شقرة افَٔٚمٜ) چوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  چ :  تًٚػ

َّ  (35:شقرة افىـقر) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ِْبـل جٚفستف فـضٚفٝ مُ  ـْ ؾ

،  ، َظِٚمٌؾ بف فِ ؼظِ ـؽ بتّس  ، ومٚت وهق مُ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

،  خٚفٍف وفق جٚفسـف ـْ ، وأمٚ مَ  ؾال صؽ يف ؾوِف وتًئّف وإجالفف

   (1)ؾال صؽ يف هالـف(.

 

             

                                                 

 (.331ظِقم احلديٞ ظْد افزيديٜ وادحدنغ ) (5)
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 ادلثحث انثاَي
ا( ضثطتعريف ان)

ً
 نغح واصطالح

 ادلطهة األول
 تعريف انضثط يف انهغح 

 : ظدة مًٚن مْٓٚفِوبط  (1)ٜٔتذـر مًٚجؿ افٌِٜ افًرب

ؿـقي صـديد ويف  : وـبْىلؿـٚل ابــ مْيـقر :  : الؼوة والشدة -1

:  وافوــبْىل ..وافَــقة واجلســؿ. صــديد افــبىش [افتٓــذيٛ]

ــقي ــ افَ ــٚء زا  ــقن وافٔ دتٚن فإلحلــٚق بســٍرجؾ. ويف ـ، وافْ

افبًر افوٚبط وادـزادتغ  : )يٖيت ظذ افْٚس زمٚن وإنا  احلديٞ

 : افَقي ظذ ظِّف..  افوٚبط (2)ؾ ممٚ يِّؽ(أحٛ إػ افرج

                                                 

 ، افهحٚحوخمتٚر ،  وافَٚمقس ادحٔط، وادٌرب ، وـتٚب افًغ ، إير فسٚن افًرب   (1)

 .(ط ب ض)، مٚدة وادهبٚح ادْر 

: ؿٚل  ؿٚل ريض اهلل ظْف[ ظـ أيب هريرة 033ادًجؿ إوشط برؿؿ ] روى افىزاين يف  (3)

: يٖيت ظذ افْٚس زمٚن وإن افبًر افوٚبط  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿرشقل اهلل 

(: 8/333) [وا دمّع افز]ؿٚل اذٔ ّل يف  وادزادتغ أحٛ إػ افرجؾ ممٚ يِّؽ.

ظـ رواه افىزاين يف إوشط ، وؾٔف إشامظٔؾ بـ ظٔٚش وؾٔف وًػ ؾٔام رواه 

 افنٚمٔغ وهذا مـ روايتف ظـ إشامظٔؾ بـ أيب خٚفد وهق ـقيف وبَٜٔ رجٚفف نَٚت.  
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 ٝ.  َْ ُّ ٝ وَش يَ قِ : ؿَ  وَتَوباَىٝ افوٖن

،  قء وحبسـفـ: فـزوم افـ : افوـبط ؿٚل ابــ مْيـقر:  احلبس -2

:  اخلِٔـؾ افٍراهٔـديوؿـٚل  ...يوبط  وبىٚ ووبٚضٜ فُ ىَ بَ وَو 

   .فزوم رء ٓ يٍٚرؿف يف ـؾ رء : افوبط

ًٜ  بٚديؿٚل افٍروزآ:  احلزم -3 : حٍيف  : َوَبَىُف َوْبًىٚ وَوبٚض

،  حٍيف بٚحلزم : ووبط افقء:  ؿٚل ابـ مْيقر بٚحلزم.

 .حٚزم: أي  ؛ وافرجؾ وٚبط

َب ]: وبىف وبىٚ مــ بـٚب  ؿٚل افٍٔقمل:  احلػظ ادتني -4 : [ ََضَ

: وبىٝ افبالد وؽرهٚ إذا ؿّٝ  ، ومْف ؿٔؾ حٍيف حٍيٚ بٌِٔٚ

    .بٖمرهٚ ؿٔٚمٚ فٔس ؾٔف َٕص

 يِف  عَ أي أْهَ  : افوٖن طَ با َو تَ  : مْف ؿقل ابـ مْيقرو : الرسعة -5

                    .ك وؿقيظَ رْ ادَ 

يًّـؾ بٔديـف  : ورجـؾ أوـبط:  : ومْف ؿقل ابـ مْيـقر اجلمع -6

ًً ـج ويف  ..يًّـؾ بٔسـٚره ـًِّـف بّْٔٔـف : وأَشـٌد أوـبط ، ّٚٔ
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هق افذي يًّـؾ  : ؿٚل أبق ظبٔد (1)احلديٞ إٔف شئؾ ظـ إوبط

ًً ـبٔديف ج وــذفؽ ــؾ ،  ٚ يًّؾ بّْٔٔـفـيًّؾ بٔسٚره ـّ،  ّٚٔ

ًً ـظٚمؾ يًّؾ بٔديف جـ : [ ادٌـرب]ّىرز يف ـؿـٚل ابــ افـ .ّٚٔ

َنُ ـ: أْظـ : افذي يًّؾ بُِتٚ يديف وهق افذي يَـٚل فـف إوبط

.  َيَنٌ

أخـذه ظـذ  :وتوـبط افرجـؾ: ؿٚل ابـ مْيـقر:  األخذ بالؼهر -7

شـٚؾر ٕـٚس مــ  ريض اهلل ظْـفٞ إٔس ويف حدي .حبس وؿٓر

                                                 

: ـٚن  [ ظـ رجؾ مـ ظبد ؿٔس ؿٚل5030برؿؿ ] [أحٚد واد ٚين]روى افنٔبٚين يف   (5)

أخٝ ، هريرة : : مًبد بـ وهٛ تزوج امرأة مـ ؿريش يَٚل ذٚ  يَٚل فف ٚ يف اجلٚهِٜٔمحجٚ

صٓد بدرا وؿٚتؾ يقمئذ بسٍٔغ ،  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿشقدة بْٝ زمًٜ امرأة افْبل 

: مًبد بـ وهٛ  ؟ ؿٚفقا هذا افرجؾ إوبط ـْ : مَ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿؾَٚل افْبل 

، أمٚ  يٚ ذػ ٍٕز ظذ ؾتٔٚن ظبد افَٔس : ٔف وآفف وشِؿصذ اهلل ظِافًبدي. ؾَٚل افْبل 

 (.033)يف مًرؾٜ إصحٚب إير آشتًٔٚب  إهنؿ أشد اهلل تًٚػ يف إرض.

:  بٜ ظـ احلُؿ ؿٚلـ[ بسْده إػ أيب ص7333ٔوروى افىزاين يف ادًجؿ افُبر برؿؿ ]

ٜ ـِْٚ أوبط. ؿٔؾ ٕيب نالن صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ: ـْٚ مع رشقل اهلل  ؿٚل ظامر

 ...: افذي يًّؾ بٔديف  ؟ ؿٚل مٚ إوبط : صٔبٜ



     (23 ) 

 

ـَرى افًرِب  ـَ مِ  وا بحل  ؾّرُّ  (1)ؾٖرمِقا، إٕهٚر  َِ ،  ؾسٖفقهؿ اف

، ؾتوبىقهؿ ،  ؾِؿ يبًٔقهؿ،  راءـوشٖفقهؿ افن،  ؾِؿ يَروهؿ

 (2).ؾٖصٚبقا مْٓؿ

ر   ط  ب  ا تييت ض  ـكم -8
ط  ٝ ىَ بِ : وُو  ، ومْف ؿقل ابـ مْيقربمعنى م 

 : ُمىَِرت.  إرض

 
             

                                                 

د زاُده: َأْرَمؾ افَقُم   (5) ٍِ  (.55/337ؿ. فسٚن افًرب )َٕ

 (.3/301إير شْـ افبَٔٓل افُزى )  (3)



     (24 ) 

 

 ة انثاَيادلطه
 تعريف انضثط يف االصطالح 

بام تْىِؼ مْف افٍِيٜ يف افوبط يف آصىالح ًِامء افف فَد ظرا         

 افًربٜٔ. افٌِٜ

: )افوـبط  يف افٌِـٜ ظبـٚرة ظــ  ؿٚل اجلرجـٚين يف افتًريٍـٚت        

، نـؿ ؾٓـؿ  : إشامع افُـالم ــام  ـؼ شـامظف احلزم. ويف آصىالح

، نؿ حٍيف ببذل مٓقده واف بٚت ظِٔف بّذاـرتـف  مًْٚه افذي أريد بف

   (1)إػ حغ أدا ف إػ ؽره(.

:  وافوـبط وـبىٚن): افًسـَالين  ابــ حجـراحلـٚؾظ ؿٚل 

اشتحوـٚره  ـِ ي بٝ مٚ شًّف بحٔٞ يتُّـ مِ  وهق أنْ  : رٍ دْ َص  طُ بْ َو 

ؾٔــف  عَ ِّ ْذ َشــتف فديـف ُمـــوهــق صٕٔٚـ : ـتـٚب طُ بْ وَوــ .متـك صـٚء

 (2).(فُ ْْ مِ  ُيٗد يا  أنْ  إػ،  فُ حَ حا وَص 

                                                 

 (.583افتًريٍٚت )  (5)

 (.33ٕزهٜ افْير )  (3)



     (25 ) 

 

ــ :  ٚت افتًــٚريػـّْٚوي يف افتقؿٔــػ ظــذ مّٓـــوؿــٚل اف

، نؿ  ٚظفـحؼ شّـٚ يـ: شامع افُالم ـّ احلزم. وُظرًؾٚ: )افوبط فٌٜ 

، وهـق اف بـٚت  ّجٓقدـ، نؿ حٍيف ببذل افـ ؾٓؿ مًْٚه افذي أريد بف

ّحدنغ ـافوـبط ظْـد افـ .إػ حغ أدا ف إػ ؽـره.. بّذاـرتفظِٔف 

: وهق أن ي بٝ مٚ شـًّف بحٔـٞ يـتُّـ مــ  وبط صدر : ٚنَضب

: وهق صٕٔٚتف فديـف مْـذ شـّع  اشتحوٚره متك صٚء. ووبط ـتٚب

 (1)مْف(. يٗديا  ؾٔف وصححف إػ أنْ 

 

             

                                                 

 (.703) افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًٚريػ  (5)



     (26 ) 

 

  نثادلثحث انثا
 واضتذراكاتهى عهى تعضهى ضثط انصحاتح

،  افُالم ظـ وبط افهحٚبٜ ٓ يًْل َٕدهؿ أو إتَٚصٓؿ إنا 

، ٕحتٚج إفٔف يف حُّْٚ ظذ احلديٞ  مسٖفٜ وبىٓؿ وفُـ افبحٞ يف

صذ ظـ ٕبْٔٚ  افؼيػ افذي رووه فْٚ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ أعًغ

 رشقل اهلل، ودٚ ـٚن افهحٚبٜ داخِغ يف ؿقل  اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

ـؾ بْل آدم خّىٚء وخر اخلىٚ غ ):  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

ـتًٚبٚ حٚؾال  هـ837 قىف شْٜتادفزرـق ابدر افديـ ـتٛ ( 1)(افتقابقن

ٚ اشتدرـتف شٔدتْٚ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ ظذ افهحٚبٜ روقان ـؾّٔ

نٜ ظذ ـاإلجٚبٜ إليراد مٚ اشتدرـتف ظٚ  أشامه ) اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ

 .شًٔد إؾٌٚينافنٔخ  حَٔؼبت وؿد ضبع (افهحٚبٜ

يتّٔز  وبط افهحٚبٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وممٚ ٓ صؽ ؾٔف أنا 

ـ مْبع افسْٜ ادىٓرة مبٚذة مِ  ـْ ؛ ٕهنؿ أخذوا مِ  ظـ وبط ؽرهؿ

 ٍٜ ؿ ؾَ  ، ، بؾ ؾٔٓؿ وردت بًض إحٚديٞ وٓ شْدٍ  ؽر واشى ُٓ

                                                 

  بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف. مـ روايٜ إٔس[ 8058رك ظذ افهحٔحغ برؿؿ ]ادستد  (5)
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صذ اهلل خرة افَرون بنٓٚدة افرشقل  ـْ افْٚس هبٚ. وهؿ مِ  أخصُّ 

ِّ ، و (1)ذؿ ظِٔف وآفف وشِؿ فقازم افوبط افُٚمؾ ظدم  ـْ مع ذفؽ ؾ

َٜ  دىِؼافْسٔٚن ا صذ رشقل اهلل  ، وهذا مٚ مل يهػ بف أحٌد صحٚب

 : ، وؿد جٚء هذا ادبحٞ يف نالنٜ مىٚفٛ هل اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

             

 ادلطهة األول
خطئ ويُطى

ُ
 اإلَطاٌ ي

ًٚء وصٍٚت ٓ بـد أْن يــستحرضهٚ ادـٗمـ دوًمـٚ ، ـإنا هلل أشّ       

إشـحٚق ؿـٚل أبـق وصٍٚت اخلٚفؼ ختتِػ ظـ صٍٚت ادخِـقؿغ ، 

مْٓـٚ افًِـٔؿ ؛ أشامء صٍٚت افذات مٚ هق فًِِؿ  ـْ مِ ):  ْلٔآشٍراي

، وخيـتص بـٖن يًِـؿ  ، ومْٓٚ احلُٔؿ ومًْٚه تًّٔؿ عٔع ادًِقمٚت

يًِــؿ افٌٚ ــٛ  ، وخيــتص بــٖنْ  ، ومْٓــٚ افنــٓٔد دؿــٚ ؼ إوصــٚف

                                                 

[ مـ 3133[ ومسِؿ يف صحٔحف برؿؿ ]0303دٚ رواه افبخٚري يف صحٔحف برؿؿ ]  (5)

شِؿ آفف وشئؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و ؿٚل ريض اهلل ظْف حديٞ ظبداهلل بـ مسًقد

 .يِقهنؿنؿ افذيـ ،ؿرين نؿ افذيـ يِقهنؿ : ؿٚل ؟ أي افْٚس خر 



     (28 ) 

 

، ومْٓٚ احلٚؾظ وخيتص بٖٕف  ٓ ئٌٛ ظْف رء ، ومًْٚه أنْ  واحلَٚض

 .(1) (ئٚ..ٓ يْسك صٔ

مٓـام حـٚول ، ؾال يهـؾ إػ افُـامل  افَْصاإلٕسٚن ضبع  ـْ مِ و 

؛ فـذفؽ  واخلىـٖ ، ووبط مٚ  ٍظ ؿد يًسيف افْسـٔٚن وبط إمقر

،  ٚءــؾ بْـل آدم خىاـ) : ل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿقَـي

 .(2)(وخر اخلىٚ غ افتقابقن

،  ظذ بًوـٓؿ ، واشتدرـقا ٚٓؿ بًًو بًُو  فذفؽ تًَٛ افًِامءُ 

ـْ  (3) ٔك بـ مًـغحتك ؿٚل اإلمٚم   (4)ئ ؾٓـق ــذاب(خىِ ـمل ُيـ : )َمـ

 ظبداهلل بـ  ؛ فذفؽ يَقل ؼـؾٚفْسٔٚن واخلىٖ وافقهؿ مـ ضبع افب

                                                 

 . (7833إير تٍسر افناج ادْر فِخىٔٛ افؼبْٔل )  (1)

 .وهق ظْد احلٚـؿ يف مستدرـف( 37)صٍحٜ  خرجيفـتَدم ت (3)

يف خدمٜ  ههـ ، وأمٙ ُظّر510ادري ، يُْك بٖيب زـريٚ ، وفد شْٜ   ٔك بـ ُمًغ  (3)

 .هـ333يْٜ ادْقرة شْٜ افسْٜ ادىٓرة ، وهق مـ صٔقخ افبخٚري ، تقيف بٚدد

 (.5/730ذح ظِؾ افسمذي )  (7)



     (29 ) 

 

ـَ  (1)ادبٚرك ـْ يسُِؿ ِم  (2).(؟  ؿِ هْ افقَ  : )وَم

             
 ! ؟ هم يُطى رضىل اهلل صهى اهلل عهيه وآنه وضهى

آفـف رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف و ــٚن : (3)مٚهد ؿٚل افتٚبًل

: ؾَٚل اهلل ظز و جؾ ، يْسك  خٚؾٜ أنْ ـشِؿ يتذـر افَرآن يف ٍٕسف مَ و

  .)شقرة إظذ( چ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ 

ريض روى افنٔخٚن يف صحٔحٔٓام ظـ ظبداهلل بــ مسـًقد 

: )إٕام إٔٚ بؼـ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ اهلل ؿٚل رشقل:  ؿٚل اهلل ظْف

ـُ أذـر ـام ت ُٝ ِسـ، ؾـ٘ذا َٕ  قنَْسـك ــام تَ ، وإَٔس  ونرُ ذ ـ   ٔ  (4)وين(.رُ ؾـذ

، فـذفؽ  يف افهـالة صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿوذفؽ يف ؿهٜ شٓقه 

                                                 

يُْك بٖيب ظبدافرمحـ ، احلْيع ؛ ترـل إب ، خقارزمل إم ،  ظبداهلل بـ ادبٚرك  (5)

 .هـ505هـ ، وأؾْك ظّره يف افًِؿ واجلٓٚد ، تقيف يف رموٚن شْٜ 550وفد شْٜ 

 .(5/730ذح ظِؾ افسمذي )  (3)

 .(3/813)جٚهد ـتٍسر مُ   (3)

[ مـ روايٜ ظبداهلل بـ مسًقد 183مسِؿ برؿؿ ]صحٔح [ و333افبخٚري برؿؿ ] صحٔح  (4)

 ريض اهلل ظْف.
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صذ اهلل ظِٔـف افرشقل  اشتدل هبذا احلديٞ ضٚ ٍٜ مـ افًِامء ظذ أنا 

 جقز ظِٔف افْسٔٚن.ـي وآفف وشِؿ

ًَ مُ افًسَالين ابـ حجر احلٚؾظ ؿٚل  صـذ ق افْبل ٚ ظذ شًِٓ

: )وؾٔف دفٔؾ ظذ جقاز وؿقع افسـٓق  يف افهالة اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

ؼ ـ، ؿـٚل ابــ دؿٔـ مـ إٕبٔٚء ظِٔٓؿ افهـالة وافسـالم يف إؾًـٚل

ت ضٚ ٍٜ ؾَـٚفقا، : وهق ؿقل ظٚمٜ افًِامء وافُّْياٚر  (1)افًٔد : ٓ  وَصذا

هـذا احلـديٞ و، افسـٓق  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿجقز ظذ افْبل ـي

   [إٔسك ـام تْسقن]ؾٔف  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿيرد ظِٔٓؿ فَقفف 

                                                 

جقاز افسٓق ظذ حتٝ ظْقان ] (385)ؿٚل ابـ دؿٔؼ افًٔد يف إحُٚم إحُٚم   (5)

ٔٚء أحدمهٚ : إٔف يدل ظذ جقاز افسٓق يف إؾًٚل ظذ إٕب) [ مٚ ٕهف :إٕبٔٚء وحتَٔؼ ذفؽ

وؿد سح ، ظِٔٓؿ افسالم وهق مذهٛ ظٚمٜ افًِامء وافْيٚر وهذا احلديٞ ممٚ يدل ظِٔف 

وصذت ضٚ ٍٜ مـ  (يْسك ـام تْسقن)شِؿ يف حديٞ ابـ مسًقد بٖٕف آفف وصذ اهلل ظِٔف و

ويتًّد صقرة افْسٔٚن ، ٚ يْسك ظّدا ـّتقؽِغ ؾَٚفٝ : ٓ جيقز افسٓق ظِٔف وإّٕـاف

ـا  إؾًٚل  وٕنا ، شِؿ بٖٕف يْسك آفف وضؾ إلخبٚره صذ اهلل ظِٔف ووهذا ؿىًٚ بٚ،  فٔس

ٚ ـوٕن صقرة افًٍؾ افْسٔٚين ـهقرة افًٍؾ افًّدي وإّٕ، افًّديٜ تبىؾ افهالة 

 (.يتّٔزان فٌِر بٚإلخبٚر
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ُروين]:  وفَقفف ـ   (1)أي بٚفتسبٔح وٕحقه(. [ؾ٘ذا ٕسٔٝ ؾذ

إٕبٔٚء ظِـٔٓؿ افهـالة وافسـالم ؿـد بًـ ٓؿ اهلل  ومًِقم أنا 

يسـتحٔؾ يف  فـذفؽ، و تبٚرك وتًٚػ فٔٗدوا تًٚفٔؿ افؼيًٜ إػ ؿقمٓؿ

 ُِّ ، وإٕام ؿد يَع افسٓق ؾٔام  ػ ظـ افبالغ وـتامن مٚ بً قا بفحَٓؿ افتخ

، أمـٚ بٚفْسـبٜ فَِـرآن افُـريؿ  ٓ يرض بٚفتؼيع افذي مـ أجِف بً قا

،  يْسـك مْـف صـٔئًٚ أبـًدا صذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿؾِؿ يُـ افرشقل 

)شـقرة  چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ :  تًٚػتبٚرك وحٔٞ جٚء ؾٔف ؿقفف 

خٚف مــ ـيـ صذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿإذ ـٚن افرشقل  (50:  افَٔٚمـٜ

ُِّـٝ  ـْ ٚ ِمـؼ جزيؾ ظِٔف افسـالم يف افَـراءة خقًؾــافْسٔٚن ؾٔسٚب تٍ

ڭ   چ :  تًـٚػبٚرك وـتـؿقفـف  ظز وجؾ افَرآن مْف حتك إٔزل اهلل

  .)شقرة إظذ( چۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ   ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ   ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ  :  : )وؿقفف تٍسره يف ؿٚل افىزي

ك يٚ حمّـد ؤ: شَْر يَقل تًٚػ ذـره چۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  

                                                 

 (.5/117ؾتح افبٚري )  (5)
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، نـؿ اختِـػ أهـؾ افتٖويـؾ يف  هذا افَرآن ؾال تْسٚه إٓ مٚ صـٚء اهلل

: هـذا إخبـٚر  ؾَٚل بًوٓؿ چۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ڭ  ۇ  ۇ     چ:  مًْك ؿقفف

ٔا  حٍيف ـف ظِٔف افهالة وافسالم إٔف يًِّـف هـذا افَـرآن ويـمـ اهلل ٕب

ېئ   ىئ  ىئ  چ :  ، وهنٌل مْف أن يًجؾ بَراءتف ـام ؿـٚل جـؾ نْـٚؤه ظِٔف

 )شقرة افَٔٚمٜ(. چی  جئ  حئ   مئ  ىئ   ی  ىئ  ی   ی

تبٚرك وتًـٚػ ؾال يقصػ اهلل ، افْسٔٚن مـ صٍٚت افَْص و

صذ وافرشقل  (07:مريؿشقرة ) چمج  جح      مح  جخچ  : فَقفف تًٚػ؛ بف 

جري ظِٔـف ـ ـر ممـٚ جيـري ظـذ ـَؼٌ يــٕٕف َبـ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

فف خهقصٔٚت ؿد ذـرهـٚ افسـٔقضل يف اخلهـٚ ص  افبؼيٜ مع أنا 

صذ اهلل ظِٔف ، وٓ يًْل ذفؽ بحٚل افَدح يف حؼ افرشقل  افُزى

ـِؿ اهلل ظـ ؾ٘نا ؛  وآفف وشِؿ ًَ
ًٕٚ مـ ِٕ ،  هذ ظبـٚدافْسٔٚن ؿد يُقن أحٔٚ

ـُ أبٚه ، دٚ ضٚبـٝ فُ ـر  ، وافزوُج زوَجَتف بًد افقؾٚة ؾِق مل يَْس آب

صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف ، وٕسٔٚن افرشـقل  ٛاحلٔٚة بًد مٍٚرؿٜ َمـ ُ  

، وـذفؽ  ٗيد بٚفقحل؛ ٕٕف مُ  ٓ تُقن ؾٔف أي إشٚءة أو خىٖ وشِؿ
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ِ ـػ ببال صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿافرشقل  ـُ ،  ؽـف افبتـٜٓ يْسك مٚ 

 : مٚ أحسـ مٚ ؿٚفف افنٚظرو

ـــط ـــَٚء َؿ ـــٚ َش ـــذي َم ـِ اف ـــ ـــَم ـــُف اْف ـْ َف ـــ ـــطـَوَم ََ ُحْسَْك َؾ

ُد اذـَــــِٚدي افـــــذيـُمـــــ ّا ـــــِف ِجْزيـــــُؾ َهـــــَبطح ْٔ َِ (1)َظ

ـٚن رشقل )بـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؿٚل : بداهلل ظ وؿد جٚء ظـ     

صـٔئٚ ، ربـط يف يـده  يْسك شِؿ إذا خٚف أنْ آفف واهلل صذ اهلل ظِٔف و

رشـقل  أنا ريض اهلل ظْـف ظـ راؾع بـ خـديٟ و (2) (خٔىٚ يستذـر بف

 .(3)شِؿ ـٚن يربط اخلٔط يف خٚمتٜ يستذـر بفآفف واهلل صذ اهلل ظِٔف و

وهـق شـٔد  صذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ ؾ٘ذا ـٚن رشقل اهلل

ٚ يْسكـافبن ًً ومـْٓؿ يْسك بَٜٔ افبؼ  ، أنْ  ، ؾّـ بٚب إوػ ريٜ ع

 .روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ افهحٚبٜ

             

                                                 

 (.050نٚظر ظبدافٌْل افْٚبِز وهل يف ديقإف ص )ًالمٜ افإبٔٚت مْسقبٜ فِ  (5)

 .[3558[ وادىٚفٛ افًٚفٜٔ برؿؿ ]1808تٚريخ بٌداد برؿؿ ]  (3)

 [.7735مًجؿ افىزاين افُبر برؿؿ ]  (3)
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 ! ؟ رضىل اهلل صهى اهلل عهيه وآنه وضهىأصحاب هم يُطى 
َا  ـُ فَد تً  افًسـَالين  إمر افهًْٚين احلٚؾظ ابـ حجـر ٛ اب

ــْٓؿفقوــًف افهــحٚبٜ  ــ ريض اهلل ظ ــٜ إوػ ِم ــٛ  ـْ يف ادرتب مرات

يف وــبط مًـف ؛ ٓختالؾـف  افتًـديؾ ، مـع مقاؾَتـف فــف يف ظـدافتٓؿ

: )واظِؿ إٔف جًؾ احلٚؾظ  حٔٞ ؿٚل ابـ إمر افهًْٚين؛ افهحٚبٜ 

بٚظتبـٚر مـٚ ذـرتـف : ؿٚل  فؾٕ٘ ؛ٚ ابـ حجر أول ادراتٛ ـقٕف صحٚبًٔ 

، ؼة ، ؾٖوذـٚ افهـحٚبٜ ـإحك يل افُالم ظذ أحقاذؿ يف انْتل ظـ

ـ   ـْ واف ٕٜٚٔ مَ  د مدحـف إمـٚ بٖؾًـؾ ــٖونؼ افْٚس...ؾـٖول ادراتـٛ أ

  ٔ ـقٕـف صـحٚبٔٚ ؿـد  ٚ ، وطـٚهر هـذا أنا تقنَٔٚ ـقن افـراوي صـحٚب

ٍا ريض اهلل ظـْٓؿ توّـ إٔف نَٜ حٚؾظ ، ؾهٍٜ افهحٚبٜ  ِـٝ ؿـد تُ

بٚفًدافٜ وافوبط ، وهذا ٓ إصُٚل ؾٔف بٚفْير إػ افًدافٜ ظذ أصـؾ 

أ ّــٜ احلــديٞ ، وفُـــ بــٚفْير إػ افوــبط واحلٍــظ ٓ خيِــق ظـــ 

فقازم افبؼيٜ ٓ يْٚيف افهحبٜ ، بؾ  ـْ مف مِ إذ احلٍظ وظد ؛ اإلصُٚل

ز يف ـإٔـف ٕـ ظْف صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؾَد صحا  ؛ة ٓ يْٚيف افْبقا 

أبِـغ مــ ، جًؾ ــقن افـراوي صـحٚبٔٚ ـصالتف وؽرهٚ ، ؾُٔػ ي



     (35 ) 

 

ادقصقف بٖونؼ افْٚس وٕحقه ، وافهحبٜ ٓ تْـٚيف افْسـٔٚن وظـدم 

 ريض اهلل ظْـفٕسٔٚن ظّر  (1)ياحلٍظ ، بؾ ؿد نبٝ يف صحٔح افبخٚر

فـف هبـٚ ، بـؾ ؿـد  ريض اهلل ظْفبـ يٚه  وتذـر ظامر، فَؤٜ افتّٔؿ 

: رحؿ اهلل ؾالٕـٚ فَـد ذــرين  نبٝ إٔف ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

   (3)...(.(2)افبٚرحٜ آيٜ ـْٝ إٔسٔتٓٚ

ًً ـؼيٜ جـافْسٔٚن تتهػ بف افب وٓ صؽ أنا     ومْٓؿ افهـحٚبٜ ، ٚ ّ

 : أم ِٜ ذفؽ ـْ ومِ ظْٓؿ تًٚػ اهلل  ريض

             
  أوال : َطياٌ ضيذَا عًر تٍ اخلطاب رضي اهلل عُه

ريض بــ اخلىـٚب ظّر شٔدٕٚ ٕسٔٚن  نبٝ يف صحٔح افبخٚري

فـف  ريض اهلل ظْـفبـ يٚه  ظامرشٔدٕٚ فَؤٜ افتّٔؿ وتذـر  اهلل ظْف

                                                 

 .وشتٖيت افروايٜ ـٚمِٜ[ 335افبخٚري برؿؿ ] صحٔح   (5)

[ ظـ ظٚ نٜ ريض اهلل 5808روى أبق ًٕٔؿ يف مستخرجف ظذ صحٔـح مسِؿ برؿؿ ]  (3)

يستّع ؿراءة رجؾ يقمٚ يف  ذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿص: ـٚن رشقل اهلل  ظْٓٚ ؿٚفٝ

 : مٚ فف رمحف اهلل فَد ذـرين آيٚت ـْٝ أشَىتٓٚ مـ شقرة ـذا وـذا(. ادسجد ؾَٚل

   (.307 -303 / 3تقؤح إؾُٚر )  (3)
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إػ ظّـر بــ  : جـٚء رجـٌؾ  ؿـٚل (1)ىافرمحـ بــ أبـزَ ظبـد ، ؾًــ هبٚ

ُٝ  ؾَٚل ريض اهلل ظْفخلىٚب ا ، ؾَٚل ظامر  ؾِؿ أصٛ ادٚء : إين أجْب

، ؾٖمـٚ  ٚ يف شٍر إٔٚ وإٔٝإٔٚ ـْا  أما تذكر:  بـ يٚه فًّر بـ اخلىٚبا

 َٝ ًا ،  ؾِؿ تهؾ   إٔ ِا ـوأمٚ إٔٚ ؾتّ ُٝ ُٝ ؾه ذفـؽ فِْبـل  ، ؾـذـرُت  ٔ

:  صذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿؾَٚل افْبل ،  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

 صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿرضب افْبل ـؾ (إٕام ـٚن ئٍُؽ هُذا)

 ٍَ  (2) ٚ وجٓف وـٍٔف.ـنؿ مسح هبّ، ؾٔٓام  َخ بٍُٔف إرض وٕ

افتّٔؿ افذي ظِّف إيٚه رشقفْٚ صذ  َٕز  ريض اهلل ظْفؾسٔدٕٚ ظّر 

 ام.ريض اهلل ظْٓ، ؾذـره إيٚه شٔدٕٚ ظامر بـ يٚه اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ 

             
  
  َطياٌ زيذ تٍ أرلى رضي اهلل عُهثاَيا :  

   ريض اهلل ظْفزيد بـ أرؿؿ افهحٚيب  نبٝ يف صحٔح مسِؿ أنا 

                                                 

ٓا   (5) م اهلل ظبدافرمحـ بـ أبزى اخلزاظل ريض اهلل ظْف : صحٚيب صٌر و ه شٔدٕٚ ظع ـرا

   .(717اشٚن. آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب )وجٓف ظذ خر

 [.335افبخٚري برؿؿ ] صحٔح  (3)
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،  يـٚ ابــ أخـل):  نفحد  ـُي ظْد مٚ ضِٛ مْف أنْ  (1)حلهغ بـ شزة ؿٚل

ـَ  بعـ  الـذي كنـت  وىسـوت  ل ، وؿدم ظٓدي ، ْ  ت ِش ُزَ واهلل! فَد 

، نتُؿ ؾـٚؿبِقا ؾام حـدا ؛ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  ـْ مِ  أعي

 ريض اهلل ظْـفؾٚفهـحٚيب زيـد بــ أرؿـؿ  (2).(ؾـال تٍُِقٕٔـف ، ومٚ ٓ

 ز بًض افسْـ افْبقيٜ ادىٓرة.ـيًسف ببؼيتف ، وإٔف دٚ ـز شْف ، ٕ

             
 ثانثا : َطياٌ عثذاهلل تٍ عًر تٍ اخلطاب رضي اهلل عُهًا 

ـْ   اهلل ظبداهلل بــ ظّـر ريض حديٞ نبٝ يف افبخٚري ومسِؿ ِم

أؿبـؾ يـقم افٍـتح مــ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿرشقل اهلل  ظْٓام أنا 

ومًـف ، ومًـف بـالل ، ٚ أشـٚمٜ بــ زيـد ردؾً مُٜ ظذ راحِتف مُ  أظال

 يـٖيتَ  ، حتـك إٔـٚخ يف ادسـجد ؾـٖمره أنْ  ظ امن بـ ضِحٜ مـ احلجبٜ

ومًـف   صذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿؾدخؾ رشقل اهلل ، بٍّتٚح افبٔٝ 

،  ، ؾُّٞ ؾٔـف هنـٚرا ضـقيال بـ زيد وبالل وظ امن بـ ضِحٜ أشٚمٜ

، دخـؾ  ـْ ؾُٚن ظبـداهلل بــ ظّـر أول َمـ، نؿ خرج ؾٚشتبؼ افْٚس 

                                                 

 حهغ بـ شزة : تٚبًل نَٜ ، ذـره افبخٚري يف تٚرخيف.  (5)

 [.3710صحٔح مسِؿ برؿؿ ]  (3)
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صـذ اهلل  رشـقل اهلل ؾسٖفف أيـ صـذا ، ؾقجد بالٓ وراء افبٚب ؿٚ ام 

 : ، ؿٚل ظبـداهلل  ؾٔف؟ ؾٖصٚر فف إػ ادُٚن افذي صذا  ظِٔف وآفف وشِؿ

 (1)شجدة. ـْ  مِ ٖفف ـؿ صذا أش أنْ  فنسوت

يسـٖل  يًسف بْسٕٔٚف أنْ ام ريض اهلل ظْٓظبداهلل بـ ظّر  ٚفهحٚيبؾ

    .صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ظدد افرـًٚت افتل صالهٚ رشقفْٚ ـْ ظَ 

             
ا : عًراٌ تٍ حصني  

ً
  رضي اهلل عُه (2)راتع

 
 ةيتهي

خطئ يف حذيث رضىل اهلل            
ُ
 ي
ْ
  صهى اهلل عهيه وآنه وضهى أٌ

ُٝ  واهلل إنْ ) : ريض اهلل ظْفّران بـ حهغ ؿٚل ظ ٕرى أين فق  ـْ

رشـقل اهلل صــذ اهلل ظِٔـف وآفــف وشـِؿ يــقمغ  ـْ صـئٝ حلـدنٝ َظــ

اهلل  أصـحٚب رشـقلِ  ـْ رجٚٓ ِمـ ذفؽ أنا  ـْ ٖين ظَ وفُـ بىا ، متتٚبًغ 

ُٝ ًُ ِّ صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ َش  ِٓ  قا ـام شًّ ،  وا ـام صـٓدُت دُ ، وص

                                                 

 [.5333مسِؿ برؿؿ ]صحٔح [ و7130افبخٚري برؿؿ ] صحٔح  (5)

ٜ افسٚبًٜ ، وـٚن مـ ؾوالء افهحٚبٜ ، ان بـ حهغ ريض اهلل ظْف أشِؿ يف افسّْرَ ظِ   (2)

َٜ وـٕٚٝ تُِّف حتك اـتقى ، تقيف بٚفبكة شْٜ ّرَ ؿٚل أهؾ افبكة : ـٚن ظِ  َي ٍَ ان يرى احل

 (.135آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ) هـ.13
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ُنقنـويُ  ـ ، ما هي كام يؼولـونأحٚديٞ  َحد  َّ ٚ ـوأخـٚف أْن ُيَنـباف يل ـ

ُْٖظِِّؽ ٕهنؿ ـٕٚقا يَ  ُصب ف ذؿ  (1).(ٌِىقن ٓ أهنؿ ـٕٚقا يتًّدون، ؾ

بًـض  خزٕٚ أنا ـؾٚفهحٚيب ظّران بـ حهـغ ريض اهلل ظْـف ُيـ

صـذ اهلل افهحٚبٜ ريض اهلل ظـْٓؿ يٌِىـقن يف حـديٞ رشـقل اهلل 

 ر أْن يتًّدوا ذفؽ.ؽ ـْ مِ  ظِٔف وآفف وشِؿ

             
 
 
ا : أَص تٍ يانك رضي اهلل عُه يتخى

ً
 فخايط
 
ُ
 ي
ْ
 كثر يٍ احلذيث خشيح انىلىع يف انغهطأٌ

أحـدنُؿ  إٕـف فًّْْٔـل أنْ ) : ريض اهلل ظْـفإٔس بـ مٚفـؽ  ؿٚل

ـ ـْ : َمـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿٚل حدي ٚ ـ را أنا  ّا د تً

 (2).(مـ افْٚرمًَده  قأؾِٔتب، ٚ ـذبً  عا ظَ 

أنْٚء ـالمف ظذ ظْٚيٜ افهحٚبٜ ضٚهر اجلزا ري افنٔخ ؿٚل 

ٜ افهحٚبٜ ريض اهلل ة ظْٚيدا وفِن : )بٚفسْٜ ادىٓرة  ريض اهلل ظْٓؿ

ُِّ ،  ْٜٚفسُّ ب ظْٓؿ ـِ أؿ إذ ؛ أـ ر مْٓٚ  ـْ افروايٜ وإُٔروا ظذ مَ  قا م

                                                 

 (.71)  تٔبٜتٖويؾ خمتِػ احلديٞ ٓبـ ؿُ   (1)

 (.5/31مَدمٜ صحٔح مسِؿ )  (2)
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 يورو...واخلىٖ يف احلديٞ ظئؿ اخلىر، اإلـ ٚر ميْٜ فِخىٖ 

 أحدنُؿ حدي ٚ أنا  إٕف فًّْْٔل أنْ : إٔف ؿٚل  ريض اهلل ظْفظـ إٔس 

مـ تًّد ظع ـذبٚ ؾِٔتبقأ ]): شِؿ ؿٚل آفف وافْبل صذ اهلل ظِٔف و

  (1) (.[مًَده مـ افْٚر

             
ا : انستري تٍ انعىاو رضي اهلل عُه يتخىف

ً
 ضادض

كثر يٍ احلذيث خشيح انىلىع يف انغهط
ُ
 ي
ْ
 أٌ

ام ريض اهلل أنا افزبر بـ افًقا  (3)نبٝ يف صحٔح افبخٚري

قًؾٚ مـ افقؿقع يف افُذب ظذ رشقفْٚ صذ ظْف مل يُ ر مـ افروايٜ َخ 

ؾًـ ظبداهلل بـ افزبر ريض اهلل ظْٓام ؿٚل : اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؛ 

ث ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف حد  ـإين ٓ أشًّؽ تُ : ؿِٝ فِزبر 

                                                 

 .(5/18ل إنر )تقجٔف افْير إػ أصق  (5)

بٚب إنؿ مـ ـذب ظذ افْبل صذ اهلل  [518( برؿؿ ]5/13بخٚري )اف صحٔح (3)

 .شِؿآفف وظِٔف و
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، أمٚ إين مل أؾٚرؿف : ؿٚل !! وؾالن ث ؾالن حد  ـشِؿ  ـام يُ آفف وو

 (5).(ٚرافْا  ـَ مِ  هُ ًَدَ ؾِٔتبقأ مَ ،  ظعا  َب ذَ ـَ  ـْ مَ ): وفُـ شًّتف يَقل 

             
ا : عثذاهلل تٍ يطعىد رضي اهلل عُه 

ً
 ضاتع

ا نُطياٌ انعهى
ً
 اخلطايا تكىٌ ضثث

 
 يؤكذ أٌ

بـ مسًقد ريض اهلل ظْف ظبد اهلل ذـر اخلىٔٛ افبٌدادي أنا 

 (3) (.ين ٕحسٛ افرجؾ يْسك افًِؿ بٚخلىٔئٜ يًِّٓٚإ): ؿٚل 

ُيَرر أنا اخلىٚيٚ ؾٚفهحٚيب ظبداهلل بـ مسًقد ريض اهلل ظْف 

وادًٚيص تسبٛ ٕسٔٚن افًِؿ ، وهق مـ منٚهر افهحٚبٜ ريض اهلل 

ظْٓؿ ، ؾِؿ يست ْل ريض اهلل ظْف مـ افْسٔٚن أصحٚب رشقل اهلل 

 ـ مٚ ؿٔؾ :صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ، ومٚ أحس

ــ ــٍع ُش قُت إِػ َوـٔ َُ ــ ــل         َص َٖرَص قَء ِحٍي  لـرِك ادًَٚصـَدين إِػ تَ ـَؾ

 

 

 

ــــقٌر          ــــَؿ ٕ ِ ًِ َٖنا اف ــــ ين بِ ــــَزَ ــــٚيصَوَأخ ــــدى فًِ ــــقُر اهللَِ ٓ ُ  َوٕ

                                                 

 [.3( برؿؿ ]5/51مسِؿ )صحٔح و [5333( برؿؿ ]5/737بخٚري )اف صحٔح (5)

 (.13) اجلٚمع ٕخالق افراوي وآداب افسٚمع (3)
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 ثاَيادلطهة ان
 عهى غريهىرضي اهلل عُهى أضثاب تفىق ضثط انصحاتح 

ريػ وؽـره ظـدة ـفِحديٞ افنـفَد شٚهؿ يف وبط افهحٚبٜ  

يف افوبط ظذ ؽـرهؿ ممــ مل  قا ريض اهلل ظْٓؿؿُ ؛ فذفؽ تٍقا  ظقامؾ

ـْ (1)مبـٚذة صذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿيتَِؼ ظـ افرشقل  أهـؿ  ، ومـ

 :   تِؽ إشبٚب

 : عهى إضُادهى -1 
مبٚذة ظـ رشـقل اهلل صـذ ريض اهلل ظْٓؿ دٚ روى افهحٚبٜ 

ـ ال واشـىٜ بٔـْٓؿ وبْٔـفاهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؾ ُٓ ُّّ روف ـؿ مهـ، ؾٓ

احلديٞ افًٚيل مٚ ؿؾ  ادحدنغ أنا بًض ، ومًِقم ظْد  فوبط افٍِظ

 :  يف مْيقمتف  ؿٚل افبَٔقين ،(2)رواتف

                                                 

مبٚذة بؾ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿرشقل مل يتَِقا ظـ اف ريض اهلل ظْٓؿبًض افهحٚبٜ   (5)

ريض ، ؾٖوفئؽ افهحٚبٜ  هٚو؛ ٕهنؿ مل يدرـقا ـ را مـ افقؿٚ ع افتل رو بقاشىٜ ؽرهؿ

 افذيـ أخذوا بٚفقاشىٜ ٓ يهح ٕسبٜ تِؽ إشبٚب فتٍقق وبىٓؿ ظذ ؽرهؿ. اهلل ظْٓؿ

 (.3/30ؾتح ادٌٔٞ ذح أفٍٜٔ احلديٞ )  (3)
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ــال ــف ظ ــٝ رجٚف ــٚ ؿِ ــؾ م (1)ووــده ذاك افــذي ؿــد ٕــزٓوـ

ـقا ظــ افرشـقل  وبام أنا  َا صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف افهحٚبٜ تِ

ٔسٝ هْٚك شِسِٜ شْد أصال فذفؽ ــٚن جٓـدهؿ مبٚذة ؾِ وشِؿ

ٌٛ حلٍظ ادتـ بدؿٜ أـ ر ، ؿٚل ابـ دؿٔـؼ افًٔـد: )وؿـد  افذهْل مْه

   (2)طٓر أن ؿِٜ افقشٚ ط أؿرب إػ افهحٜ(.

             
 : الرتاٌ حتًههى تىلائع ويشاهذ حضروها -2 

َُٕف شـٚمًف  مـ ادًِقم أن اخلز إذا اؿسن بحٚدنٜ أو واؿًٜ، أو ؿر

، وشـبًبٚ ف بٚتـف يف  ، ـٚن ذفؽ أدظـك حلٍيـف ن مًْٔغبزمٚن أو مُٚ

ؾ فف أبًد ظـ افقهؿ ؾٔف أو ٕسٕٔٚف بؾ ـٚن ذفؽ  افَِٛ  ّ ، وـٚن ادتَح

 شبًبٚ يف اشتحوٚر دؿٚ َف وتٍهٔالتف.

وؿد امتٚز حتّؾ افهحٚبٜ فِحديٞ هبذه ادٔزة افتل إٍردوا هبٚ 

تىبٔـؼ  روا افقؿـٚ ع واحلـقادث وظٚصـقاـ، ؾحوـ ظّـ جٚء بًدهؿ

                                                 

 (.5ٕٜٔ يف مهىِح احلديٞ )مْيقمٜ افبَٔق  (5)

 (.70آؿساح يف بٔٚن آصىالح )  (3)
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  صذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـِؿ ، وصٚهدوا بٖظْٔٓؿ شرتف اإلشالم ظًِّٔٚ

، وشٚظدهؿ ذفؽ ظذ حٍظ افروايـٜ ووـبىٓٚ  وأؾًٚفف ومٚ صدر ظْف

ٚ حمرًرا حٔٞ ـٚن حٍظ متـ احلديٞ وـِامتف ووـبط  ًَ وَِٕٓٚ َٕال دؿٔ

 ، أو ذفؽ ـِف مَسٕٚ بٚفقاؿًٜ افتل ربام فبًوٓؿ دور يف ادنٚرـٜ ؾٔٓـٚ

 ، أو تذـر افزمٚن وادُٚن وٕحق ذفؽ. حٍظ افسٗال وافَهٜ

: )ارتبٚط ـ ر مــ ــالم اهلل ورشـقفف بقؿـٚ ع  ؿٚل افزرؿٚين

،  ، وتْبـف إذهـٚن وحقادث وأشـئِٜ مــ صـٖهنٚ أن ت ـر آهـتامم

ــٚ ــٚ وحــدي ٓام ظْٓ ــٚر إػ ؿوــٚء اهلل ورشــقفف ؾٔٓ ــٝ إٕي ،  وتٍِ

ـ ا وإجٚبتٓام ظِٔٓٚ ُا فقحل اإلذل وافُـالم افْبـقي يف ، وبذفؽ يتّ

ـٍ  ُُّ ُش يف إذهٚن ظذ مر افزمٚن(.ـ، ويْتَ  افٍْقس ؾوؾ مت َِ(1) 

 : وهْٚك افًديد مـ إم ِٜ ظذ ذفؽ ؾّ ال

صـذ اهلل : بٔـْام افْبـل  ؿـٚل ريض اهلل ظْـفظـ أيب هريرة  -5

ث افَـقم جـٚءه أظـرايب ؾَـٚل ظِٔف وآفف وشِؿ : متـك  يف مِس  ـد 

ث صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿؾّٙ رشقل اهلل ؟  افسٚظٜ ، ؾَـٚل  ُ ـد 

                                                 

 (.5/310مْٚهؾ افًرؾٚن )  (5)
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: بؾ مل يسّع،  ، وؿٚل بًوٓؿ : شّع مٚ ؿٚل ؾُره مٚ ؿٚل بًض افَقم

: هٚ إٔـٚ  ؟ ؿٚل : أيـ أراه افسٚ ؾ ظـ افسٚظٜ حتك إذا ؿٙ حدي ف ؿٚل

: ـٔـػ  : ؾ٘ذا ؤًٝ إمٕٜٚ ؾٕٚتير افسـٚظٜ. ؿـٚل يٚ رشقل اهلل. ؿٚل

َد إمُر إػ ؽر أهِف ؾٕٚتير افسٚظٜ. ل؟ ؿٚ إوٚظتٓٚ : إذا ُوش 
(5) 

رض ـ، حٔـٞ حـ ؾٓذه افروايٜ اؿسٕٝ بَهٜ وشٗال وحقار

وحوقره  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿجِس رشقل اهلل ـإظرايب إػ مَ 

صـذ افْبـل  افتٍـٚتد إٓتبٚه. نؿ يف شٗافف وظدم مع ـقٕف ؽريبٚ يُن 

خر يف صد إٓتبـٚه وزيـٚدة آهـتامم إفٔف شبٛ آ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

صـذ اهلل ظِٔـف حتك نٚر افتسٚؤل يف ٍٕقس افهـحٚبٜ فًـدم افتٍٚتـف 

: شّع مٚ ؿٚل ؾُـره  ، ؾَٚل بًوٓؿ إػ افسٚ ؾ أو شٗافف وآفف وشِؿ

: بؾ مل يسّع. وهذا يدل ظذ يَيـتٓؿ افهحٚبٜ  ، وؿٚل بًض مٚ ؿٚل

صـذ اهلل افْبـل نـؿ يف شـٗال ، وحوقر أذهٚهنؿ فِحٚدنٜ وافَهـٜ 

وافَٔـٚم ، ظـ إظـرايب بًـد إٓتٓـٚء مــ حدي ـف  ظِٔف وآفف وشِؿ

                                                 

ًّ ُش  ـْ بٚب مَ [ 13برؿؿ ]( 5/33)صحٔح افبخٚري   (5) ، ٚ وهق منتٌؾ يف حدي ف ـئؾ ظِ

 .     ؾٖتؿ احلديٞ نؿ أجٚب افسٚ ؾ
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صذ اهلل ظِٔف وآفف رشقفْٚ  بٚإلجٚبٜ ظـ شٗافف واحلقار افذي دار بغ

، وينــد إٓتبــٚه ، ـــؾ ذفــؽ يٍِــٝ إٕيــٚر  إظــرايب ،و وشــِؿ

ــ ــذهـ ـويست ويُــقن شــببٚ يف اشــتَرار ادًــٚين ، حرض افٍٓــؿ واف

بهقرة يهًٛ مًٓٚ ؤٚع رء ممٚ حتِّف احلَٚض افنٚهد  وإفٍٚظ

 أو ٕسٕٔٚف أو افقهؿ ؾٔف واهلل أظِؿ.

صـذ رشقل اهلل  ظـ جٚبر بـ ظبداهلل ريض اهلل ظْٓام أنا  -3

، وافْـٚس  بًـض افًٚفٔـٜ ـْ بٚفسقق داخال مِ  مرا  اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

ٍٝ  (2)بجدي أشؽ ؾّرا  (1)ـٍْتف ْٔ : أيُـؿ  ذٕف نؿ ؿٚل، ؾتْٚوفف ؾٖخذ بٖ َم

ُّٛ أنا ـُي ُّٛ إٔـف فْـٚ بـ ؟ ؾَٚفقا هذا فف بدرهؿ ح ُِٕحـ  ـ: مٚ 
ٍ
، ومـٚ  قء

ٔ ٚ ـٚن ظٔبٚ  ؟ ؿٚفقا : أحُتبقن إٔف فُؿ ؟! ؿٚل بف ٕهْعُ  : واهلل فق ـٚن ح

                                                 

(5)   ُٜ ٍَ َْ َُ َُْػ و اف َُ ، واجلّع أـْٚف. فسٚن  ـٍْٚه: ٕٚحٜٔ افقء ، وٕٚحٔتٚ ـؾ رء  اف

 افًرب )ك ن ف(.

:  : مـ صٌرت أذٕٚه ؿٔؾ فف ر إذٕغ. ؿٚل أبق ظّرو بـ افًالءـ: ؿه ؽـإش  (3)

، ومـ ظيّٝ أذٕٚه ؾٓق أؽوػ. ؽريٛ  ، ومـ ؿكت أذٕٚه ؾٓق أشؽ أصّع

 (.3/315احلديٞ فِخىٚيب )
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: ؾقاهلل فِدٕٔٚ أهقن ظـذ  ، ؾُٔػ وهق مٔٝ! ؾَٚل(1)؛ ٕٕف أشؽ ؾٔف

ـْ هذا ظُِٔؿ.    (2)اهلل ِم

وافدظقة إػ افزهد ؾٔٓٚ مـ ، ٚن ذقان افدٕٔٚ ظذ اهلل ؾٓذا افبٔ

يقوـح ادـراد خـر ، ّنٚهد ادحسـقس ـخالل اد ٚل افـقاؿًل افـ

، وجيًؾ افُِامت وإفٍـٚظ افتـل راؾَـٝ افبٔـٚن واحلـقار  تقؤح

حرض ـ، بـؾ يستـ ؾال يَـع ؾٔٓـٚ وهـؿ وٓ ٕسـٔٚن، ت بٝ يف افذاـرة 

، وشّع أفٍـٚظ احلـديٞ  عظٚش هذا افدرس افًّ ـْ احلديٞ ـؾ مَ 

ر اجلـدي إَ  ـا ؽ َشـمَسٕٜ بٚفهقرة افًِّٜٔ واد ٚل احلل. إذا مٚ تـَذ

ْٔٝ، أو تذـر ظرض افْبل  اجلـدي ظـذ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿاد

أصحٚبف، وـؾ هذا جيدد حٍظ احلديٞ ويٗـد وـبىف حتـك يُـقن 

 نٚبًتٚ مستًَرا يف افهدر ظذ أـّؾ وجف.

             

                                                 

 افًرب ٓ ترؽٛ يف إًٕٚم ظذ تِؽ افهٍٜ.  (5)

 [.3318حٔح مسِؿ برؿؿ ]ص  (3)
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 : انصحاتح حضرها األحاديث تأيىر   الرتاٌ تعض -3 
إمــقر اخلٚرؿــٜ افتــل ختــرج ظــذ ٕــقامٔس افُــقن  مًِــقم أنا 

، وتســز يف  ، وتسـتَر يف افهـدر وؿقإْٔف افًٚمـٜ ت بـٝ يف احلٚؾيـٜ

 افٍٗاد ؾال تُٚد ُتْسك وٓ يُٚد يَع ؾٔٓٚ افقهؿ أو  هؾ ذٚ افْسٔٚن.

ر خٚرؿـٜ يف أمـق صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿوؿد وؿع فِْبـل 

 ، وٓ صـؽ أنا  حقادث ـ رة ـٕٚٝ دفٔال ظذ ٕبقتف وصدق رشـٚفتف

ـْ  ًَنٚ يهـًٛ ـرآهـٚ أو ظٚينـٓٚ ٕـ هذه اخلقارق َٕنٝ يف ذهـ َمـ

هـذه اخلـقارق مـٚ رواه مسـِؿ ظــ  ـْ ، وِمـ ، ويّْع وـٔٚظف ذهٚبف

أو ظــ أيب  ريض اهلل ظْـفإظّش ظــ أيب صـٚفح ظــ أيب هريـرة 

: دـٚ ــٚن ؽـزوة تبـقك  ؿٚل -صؽ إظّش  - ريض اهلل ظْفشًٔد 

، فـق أذٕـٝ فْـٚ ؾْحرٕـٚ  : يٚ رشقل اهلل جٚظٜ ؿٚفقاـأصٚب افْٚس مَ 

ٚ (1)ٕقاوحْٚ َهْـا َِْْـٚ َوادا ـَ صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف ، ؾَـٚل رشـقل اهلل  ؾٖ

،  : يٚ رشـقل اهلل ؾَٚل ريض اهلل ظْفؾجٚء ظّر : : اؾًِقا. ؿٚل وشِؿ

                                                 

: افبًر أو اف قر أو احلامر افذي يستَك ظِٔف ادٚء وإٕ ك  : افْٚوح ؿٚل ابـ مْيقر  (5)

 بٚذٚء ٕٚوحٜ. فسٚن افًرب )ن ض ح(.
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َٝ ؾَ  إنا  ًِ  ْٓ نؿ ادع اهلل ذـؿ ، ُر ، وفُـ ادظٓؿ بٍوؾ أزوادهؿ ؿؾا افيا

صـذ اهلل ؾَٚل رشقل اهلل ، جيًؾ يف ذفؽ  ؛ فًؾ اهلل أنْ  ظِٔٓٚ بٚفزـٜ

ؾبسـىف نـؿ دظـٚ بٍوـؾ  (1): ؾدظٚ بْىع : ًٕؿ. ؿٚل ظِٔف وآفف وشِؿ

: وجيـلء  ، ؿـٚل جلء بُـػ ذرةـ: ؾجًؾ افرجـؾ َيـ أزوادهؿ. ؿٚل

أخر بُنة حتك اجتّع ظذ افْىع : وجيلء  ، ؿٚل أخر بُػ متر

صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف : ؾـدظٚ رشـقل اهلل   ، ؿٚل مـ ذفؽ رء يسر

: ؾٖخـذوا يف  : خـذوا يف أوظٔـتُؿ. ؿـٚل ظِٔف بٚفزـٜ نؿ ؿٚل وشِؿ

ؾـٖـِقا : ؿـٚل ، وه أوظٔتٓؿ حتك مٚ ترـقا يف افًسُر وظـٚء إٓ مـأل

هلل ظِٔـف وآفـف صـذ اؾَٚل رشقل اهلل  ، حتك صبًقا وؾوِٝ ؾوِٜ 

ٓ يَِـك اهلل هبـام ، : أصـٓد أن ٓ إفـف إٓ اهلل وأين رشـقل اهلل  وشِؿ

 (2)صٚك ؾٔحجٛ ظـ اجلْٜ.

             
                                                 

م ..وؿٚل افرازي دُ : افْىع مٚ يتخذ مـ إُ  (3/50) [افًغ]ؿٚل اخلِٔؾ افٍراهٔدي يف   (5)

َتَبٌع ،  فْىع ؾٔف أربع فٌٚت: )ن ط ع( ا[ خمتٚر افهحٚح]يف  ـَ َىٌع  َٕ ٌِْع ، و َى ـَ َْٕىٌع   :

ٌَِع ، واجلّع ٕىقع و إٔىٚع   و تْىع يف افُالم تًّؼ.، وِْٕىٌع ـِدْرٌع ، وَِٕىٌع ـِو

 [.38صحٔح مسِؿ برؿؿ ]  (3)
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 : ضيالٌ أرهاَهى وصفاء فطرتهىـ 4
امتٚزت حٔٚة افًرب ببسٚضٜ افًٔش وافبًد ظـ تًَٔد احلوٚرة       

، واؿتكوا ؾٔٓٚ ظذ افرضوريٚت افتـل تَـقم هبـٚ هـذه  ومنُالهتٚ

، وؿد ـٚن افقاحد مْٓؿ يسر يف افهحراء ؾ٘ذا صـالة اذجـر  حلٔٚةا

وفسـٚن حٚفـف ، ؽرز ظهٚه يف افرمؾ وٕؼ ظِٔٓٚ بـرده ؾٚشـتيؾ بـف 

 .(1): أي ـنى يف إيقإف َقلـي

 مْذ افَديؿ حتك ظكٕٚ احلَٚض أنا  ومـ إمقر اف ٚبتٜ بحٍؼ 

ـ وخــزن ال حلٍـظ ادًرؾـٜ آظـتامد ظـذ افـذاـرة يًـد صـُال مٍوا

، وإٕؽ فتجد تٍؤؾ ذفؽ حتك ظْد احلُامء وافٍالشـٍٜ  ادًِقمٚت

، ؾّـ ضريػ مـٚ يـذـر ظــ  ظذ صًقبٜ ـالمٓؿ ووظقرة أفٍٚطٓؿ

َن مـٚ شـًّف مْـف مــ احلُّـٜ  شَراط أنا  أحد تالمٔذه شٖفف أن ُيَدو 

: مٚ أونَؽ بجِـقد افبٓـٚ ؿ ادٔتـٜ وأزهـدك يف اخلـقاضر  ؾْٓٚه ؿٚ ال

، هـؾ  ذف افًِؿ ـْ إٕسٕٚٚ فَٔؽ يف ضريؼ ؾسٖفؽ ظَ  ، هٛ أنا  احلٜٔ

                                                 

 .ادًْك إٔف ٓ يرى أنا صًٔئٚ يَْهف ؛ ؾٓق ظْده طؾ ينبف طؾ ـنى  (5)
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؟! ؾـ٘ن  ، وافْيـر يف ـتبـؽ حتِٔف ظذ افرجقع دْزفؽ ـٚن  سـ أنْ 

 (1)، ؾٚفزم احلٍظ. ـٚن ٓ  سـ

أمٚ افًرب ؾَد أـسبتٓؿ حٔٚهتؿ افقادظٜ وبسـٚضٜ ظٔنـٓؿ 

ة يف اخلٚضر حٜـؿقة يف افَري ٚ نٚبتـٚ  ، وحدا ًًـ ؛ حتك أصبح ذفـؽ ضب

َتيض ؿــقة ـوإمٔـٜ ـٕٚـٝ تـ هـذه افبســٚضٜ ، وٓ صـؽ أنا  ؾـٔٓؿ

آشـتخدام  َيض بٖنا ـ؛ إذ افسْٜ اإلذٜٔ يف ؿقإغ احلٔٚة ت ٓؿـذاـرت

، وؿـد  ادستّر دُِٚت إٕسٕٜٚٔ مًْٜٔ جيًِٓٚ أؿقى وأـ ـر اشـتجٚبٜ

ـٕٚـٝ صـدورهؿ شـجالت  أنْ ، بِغ هبـؿ آظـتامد ظـذ افـذاـرة 

، ؾُـٕٚقا بحـؼ  أصـًٚرهؿ ووؿـٚ ًٓؿ، وؿِقهبؿ دواويــ  إٔسٚهبؿ

، نؿ جٚء اإلشالم ؾٖرهػ ؾـٔٓؿ هـذه افَـقى  أؾذاًذا يف هذا ادٔدان

وادقاهٛ وزادهؿ مـ تِؽ ادزايٚ واخلهٚ ص بام أؾٚد ضـبًٓؿ مــ 

، ـٔػ ٓ وهؿ يسًّقن خر اذدي مـ  ، وٍٕقشٓؿ مـ ضٓر صَؾ

ف صٌٚف افذي حؾا ُحبُّ  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿافهٚدق ادهدوق 

ؾُٕٚقا يرمَقن حرـٚتف وشـُْٚتف حتـك َِٕـقا فْـٚ ـٍٔٔـٜ ؛ ؿِقهبؿ 

                                                 

 (.03 - 03افُِؿ ) خمتٚر احلُؿ وحمٚشـ  (5)
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 صـذ اهلل، وأحهقا ظدد افنٔبٚت يف رأشف وحلٔتـف (1)حرـٜ إصبًف

 (2).ظِٔف وآفف وشِؿ

أـسـبٝ افهـحٚبٜ  ، هذه احلٔٚة اذٚد ٜ افبًٔدة ظـ افسف إنا 

 َهِدي ِٝ يف ٍٕقشٓؿ ظذُ  أخالؿٚ ظٚفٜٔ ُص روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ 

، وإتٓـٚج افزهـد يف  ، وافبًد ظـ افتُِػ يف افروٚ بٚفَِٔؾ ؛ افْبقة

ٚ يف ، وشـٔالًٕ  ، وؿد أورنٓؿ هذا ادْٟٓ صـًٍٚء يف افٍُـرة متٚع احلٔٚة

واشـتّر ذفـؽ إػ مــ  افذهـ ٓ يُٚد يقجد ظْد ؽرهؿ مـ افْٚس

ؾٍل جٔؾ افهـحٚبٜ ؛ بًدهؿ يف ظك افتٚبًغ وافًهقر افتل تِتٓؿ 

زيـد بــ افهحٚيب ؾَد تًِؿ ؛ افُ ر مْٓؿ ؿد اصتٓروا بٚحلٍظ  ٕجد

                                                 

: شًّٝ  ؿٚل ريض اهلل ظْف[ مـ حديٞ شٓؾ 3311روى مسِؿ يف صحٔحف برؿؿ ]  (5)

:  افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ينر ب٘صبًف افتل تع اإلهبٚم وافقشىك وهق يَقل

 بً ٝ إٔٚ وافسٚظٜ هُذا.

ؿٔؾ ٕٕس :  نٚبٝ افبْٚين ؿٚل ( مـ حدي733ٞ-5/735روى ابـ شًد يف ضبَٚتف )  (3)

: مٚ صٕٚف اهلل  ؟ ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ هؾ صٚب: ريض اهلل ظْف 

 ؛ مٚ ـٚن يف رأشف وحلٔتف إٓ شبع ظؼة أو نامين ظؼة .  بٚفنٔٛ
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 (1)ٜٔ يف شبًٜ ظؼ يقًمٚ،ـافٌِٜ افنيٕٚ ريض اهلل ظْفنٚبٝ إٕهٚري 

ؾَد حُك ؽر واحد مـ افهـحٚبٜ إٔـف  ريض اهلل ظْفوأمٚ أبق هريرة 

، (2)صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿأحٍيٓؿ حلديٞ رشقل اهلل  ـْ ـٚن مِ 

صـذ اهلل ظِٔـف ؿٚل ؾٔـف رشـقل اهلل  ريض اهلل ظْفيؼ وأبق بُر افهد

بــ ظبـداهلل وأمـٚ  (3)أبٚ بُر أظِؿ ؿريش بٖٕسـٚهبٚ( : )إنا  وآفف وشِؿ

ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ؾَد حٍـظ ؿهـٔدة ظّـر بــ أيب ربًٔـٜ افتـل 

 : مىًِٓٚ

ــرُ أمــ آل ًٕـؿ إٔـٝ ؽـٚد ؾّبُــر (4)ؽــداة ؽــدا أم را ــح ؾّٓج 

ٍٜ واِحَدةإٕف حٍيٓٚ مـ َش  : يَٚل ً وشـبًغ  ٜ، وهل تبِغ مخس ّْ

م تَـدا  ـْ حٍـظ َمـ ـْ أصٚبؽ افًجـٛ ِمـ ، وإنْ  بًٔتٚ مـ افبحر افىقيؾ

ـِ  افهحٚبٜ افُرام ؾٖظجٛ حلٍظ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓـٚ وٓ  ذـره م

                                                 

 [.8530صحٔح ابـ حبٚن برؿؿ ]  (5)

 .(003آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب )  (3)

 [.3731صحٔح مسِؿ برؿؿ ]  (3)

 (.538ن ظّر بـ ربًٜٔ )ديقا  (7)
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ؽرابـٜ  ـْ ظـذ مـٚ ؾٔـف ِمـ (1)حٍيٓٚ حلديٞ أم زرع ـْ أدل ظذ ذفؽ مِ 

 إفٍٚظ. ٕٚهٔؽ ظـ اشتدراـٓٚ ظذ ـ ر مـ افهحٚبٜ ؾٔام يرووٕف.

أمٚ مـ جٚء بًد افهحٚبٜ ؾٕٚم ِٜ ظذ ذفؽ ـ رة ؾٓذا افزهـري 

يـدخؾ ؾـٔٓام رء مــ  : )إين ٕمرُّ بٚفبَٔع ؾٖشـدُّ أذين خمٚؾـٜ أنْ  يَقل

ُٔـ (2)، ؾقاهلل مٚ دخؾ أذين رء ؿط ؾْسـٔتف( اخلََْٚ ـر ذأمـٚ إصـًّل ؾ

 .(3)( أرجقزة مـ افَهٚ د ظـ طٓر ؿ50111ِٛظْف إٔف ـٚن  ٍظ )

             
 : تطثيك انصحاتح دلا وصههى يٍ احلذيث انشريف لىال وعًال -5
 أحرص افْٚس ظذ  ـْ ـٚن افهحٚبٜ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ مِ         

                                                 

حديٞ أم زرع هق حديٞ منٓقر ذـره افبخٚري يف بٚب حسـ ادًٚذة مع إهؾ   (5)

وؾٔف  [3770برؿؿ ]( 7/5030)صحٔح مسِؿ [ وهق يف 7033( برؿؿ ]1/5300)

 .أخبٚر أزواجٓـ صٔئٚ ـْ ن ٓ يُتّـ مِ أإحدى ظؼة امرأة تًٚهدن وتًٚؿدن ؿهٜ 

يْسك إذ يَقل  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿهري رمحف اهلل ؾٚفرشقل يف هذا مبٚفٌٜ مـ افز  (3)

 وافزهري ٓ يْسك!! ..(إٕام إٔٚ بؼ أذـر ـام تذـرون ، وإٔسك ـام   تْسقن: ) ـام تَدم

: ظبدادِؽ  ( واشؿ إصًّل51/588( وشر أظالم افْبالء )0/300هتذيٛ افتٓذيٛ )  (3) 

تَريٛ ]، ؿٚل ظْف ابـ حجر يف  بٖيب شًٔد ، يُْك بـ ؿريٛ بـ ظبدادِؽ افبٚهعا

 هـ وؿد ؿٚرب افتسًغ.350مٚت شْٜ  ، : صدوق ُشْل (307) [افتٓذيٛ
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يَػ أحدهؿ ظذ تًِٔؿ ذظـل حتـك  نْ أ، ؾام  تىبٔؼ تًٚفٔؿ ديْٓؿ

ــفؾّـــ ذفــؽ ؿــقل أيب افــدرداء ،  ُيســٚرع فتىبَٔــف :  ريض اهلل ظْ

ـ ِِ : ؿـد ظَ  أخقف مٚ أخٚف إذا وؿٍٝ ظذ احلسٚب أن يَٚل يل) ّْ َٝ

؟ِْ ِّ ؾامذا ظَ  َٝ)(1) 

             
 : تثثتهى يف روايح احلذيث -6

بندة ت بتٓؿ ظْد روايتٓؿ فِسْٜ ريض اهلل ظْٓؿ ّٔز افهحٚبٜ ـت    

حتٓٚ ، ؾِؿ يَبِقهٚ مـ أي صخص حتـك يسـتقنَقا مــ صـ ادىٓرة

ريض اهلل  ؾّـ ذفؽ أن اجلدة جٚءت إػ أيب بُـر افهـديؼ،  ونبقهتٚ

ُٝ  يف ـتٚب اهلل تًٚػ رء ِؽ ٚفَ : مَ  ؾَٚل تسٖفف مرانٓٚ ظْف ، ومٚ ظِّ

ؾـٚرجًل حتـك  ، صـٔئٚ صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ َفِؽ يف ُشْٜ ٕبل اهلل

 : ريض اهلل ظْـف ، ؾسٖل افْٚس ؾَٚل ادٌـرة بــ صـًبٜ أشٖل افْٚس

، ؾَــٚل  ٚهٚ افســدسـأظىــ صــذ اهلل ظِٔــف وآفــف وشـِؿرشـقل اهلل 

 ، ؾَٚل م ؾ مٚ ؿٚل  ؟ ؾَٚم حمّد بـ مسِّٜ : هؾ مًؽ ؽرك قبُرـأب

                                                 

 [.18ٚء فمجري ]ـأخالق افًِّ  (1)
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ؾٍٖٕذه ذٚ أبق بُر...، ادٌرة بـ صًبٜ 
(1)   

 اهلل ظْٓام وفٔس مقؿػ افٍٚروق مع أيب مقشك إصًري ريض

ي ريض اهلل اخلـدر ؾًــ أيب شـًٔديف حديٞ آشتئذان ظْٚ ببًٔد ، 

ك : ـْٝ جٚفسٚ بٚدديْٜ يف مِس إٕهـٚر ؾٖتٕٚـٚ أبـق مقشـ ؿٚل ظْف

ظّـر  : إنا  ؟ ؿـٚل : مـٚ صـٖٕؽ ، ؿِْـٚ ؾزظٚ أو مذظقراريض اهلل ظْف 

ِا  ، أن آتٔف أرشؾ إيلا  ريض اهلل ظْف ُٝ ؾٖتٔٝ بٚبف ؾس نالنـٚ ؾِـؿ يـرد  ّ

إين أتٔتـؽ  : ؟ ؾَِـٝ : مـٚ مًْـؽ أن تٖتْٔـٚ ، ؾَـٚل ، ؾرجًـٝ ظعّ 

، وؿد ؿٚل رشـقل اهلل  ؾسِّٝ ظذ بٚبؽ نالنٚ ؾِؿ يرد ظعا ؾرجًٝ

إذا اشتٖذن أحدـؿ نالنٚ ؾِـؿ يـٗذن فـف ):  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

،  أؿؿ ظِٔف افبْٔـٜ وإٓ أوجًتـؽ:  ريض اهلل ظْف ؾَٚل ظّر (ؾِرجع

ٚل ، ؿـ : ٓ يَقم مًف إٓ أصٌر افَقمريض اهلل ظْف ؾَٚل أيب بـ ـًٛ

: ؾٚذهٛ بف. ، ؿٚل : إٔٚ أصٌر افَقم : ؿِٝ أبق شًٔد
(2) 

             

                                                 

 [.3037شْـ أيب داوود برؿؿ ]  (1)

  .[3513صحٔح مسِؿ برؿؿ ]  (2)
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 ادلطهة انثانث
ثُا نهصحاتحِ ال يعُي وصفهى تانعصًح

ُ
 ح

، وهؿ محِـٜ افـديـ  : إنا افهحٚبٜ هؿ خر خِؼ اهلل ؿد يَقل ؿٚ ؾ     

ِّٜ افـديـ إفْٔـٚ ـ: إنا ـقن افهـحٚبٜ حـ ؟ ؾٖؿقل ، ؾُٔػ خُيىئقن إفْٔٚ

ُّٛ  ظِٔف بٚرَ ، أمر ٓ ؽُ  خِؼ اهلل بًد افرشؾخر  ـْ وـقهنؿ مِ  ، ؾْحـ ٕحـ

؛ ٕنا اهلل ؿد اختٚرهؿ فهحبٜ ٕبٔـف  وٕحسمٓؿريض اهلل ظْٓؿ افهحٚبٜ 

اخلىـٖ  ـَ وفُـ ذفؽ ٓ يًْـل ظهـّتٓؿ ِمـ،  صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

، وإفٔؽ تهقيبٚت فـبًض إمـقر ادنـتبٜٓ يف حـؼ  وافْسٔٚن وافقهؿ

 :ظْٓؿ ريض اهلل  افهحٚبٜ

 : صهى اهلل عهيه وآنه وضهىيالزيح انصحاتح نهرضىل  -1
فِرشقل صـذ اهلل ظِٔـف ريض اهلل ظْٓؿ  ٜ افهحٚبٜبٚفْسبٜ دالزم      

فرشـقل اهلل صـذ اهلل  غمالزم قاوآفف وشِؿ ؾِٔس ـؾ افهحٚبٜ ـٕٚ

، ومـ إدفٜ ظـذ ظـدم مالزمـٜ  ظِٔف وآفف وشِؿ حتك افَريبغ مْف

 :صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ فرشقل اهلل ظْٓؿ  ريض اهللافهحٚبٜ 

يتْٚوب هق وصـٚحبف  ريض اهلل ظْف ـٚن شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىٚب -5

ل ظذ رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف ًّرؾٜ مٚ يتْزا ـف؛ إٕهٚري 
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ريض اهلل  ؾًـ ظبداهلل بـ ظبـٚس ريض اهلل ظـْٓام ظــ ظّـر ؛ وشِؿ

ر يف بْل أمٜٔ بـ زيـد ، وهـل : ـْٝ إٔٚ وجٚر يل مـ إٕهٚ ؿٚل ظْف

مـ ظقايل ادديْٜ ، وـْٚ ٕتْٚوب افْزول ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔـف 

وآفف وشِؿ يْزل يقمٚ وإٔزل يقمٚ ، ؾ٘ذا ٕزفٝ جئتف بخز ذفؽ افٔـقم 

   (1)مـ افقحل وؽره ، وإذا ٕزل ؾًؾ م ؾ ذفؽ...

دنُّقه : مٚ ـؾ مـٚ ٕحـ ب ريض اهلل ظْٓام ؿٚلٚزِ ظـ افزاء بـ ظَ  -3

شًّْٚه مـ رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ وفُــ حـدنْٚ 

 (2)أصحٚبْٚ وـٕٚٝ تنٌِْٚ رظٜٔ اإلبؾ.

: أتٔٝ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ أشٖذٚ ظـ  ظـ ذيح بـ هٕٚئ ؿٚل -3

؛ ؾٕ٘ـف ــٚن  ؾسِف : ظِٔؽ بٚبـ أيب ضٚفٛ ، ؾَٚفٝ ادسح ظذ اخلٍغ

   (3) ف وشِؿ.يسٚؾر مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآف

                                                 

 [.03صحٔح افبخٚري برؿؿ ]  (1)

َٕد احلديٞ بٚفًرض ظذ افقؿٚ ع وادًِقمٚت )َال ظـ ( 7/303ٕبـ حْبؾ )امحد أمسْد   (2)

 فِدـتقر شِىٚن افًُٚيِٜ. (افتٚرخئٜ

 .[380رواه مسِؿ يف صحٔحف برؿؿ ]  (3)
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افهحٚبٜ ريض  : )وفٔس ـؾ ؿٚل ابـ شًد يف افىبَٚت افُزى      

أؿـٚم  ـْ ، مـْٓؿ َمـ صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿـٚن يِزم افْبل اهلل ظْٓؿ 

ؿدم ظِٔف ؾرآه نـؿ  ـْ ، ومْٓؿ مَ  ، وفزمف وصٓد مًف ادنٚهد ـِٓٚ مًف

بًد افٍْٔـٜ  ـٚن يَدم ظِٔف افٍْٜٔ ـْ ، ومْٓؿ مَ  رف إػ بالد ؿقمفـإه

   (1)مْزفف بٚحلجٚز وؽره(. ـْ مِ 

؛ بٖٕف ؿد  قن خمٚفٍٜ افهحٚيب حلديٞ مًغُِّ ًِ فذفؽ ٕجد افًِامء يُ         

، وهـذا ـ ـر يف شـر  ، ؾِام بٌِف احلديٞ ظّـؾ بـف يُقن مل يبٌِف بًد

وٓ أدل ظذ ذفؽ مـ إُٕٚر شـٔدٕٚ أيب بُـر  ريض اهلل ظْٓؿافهحٚبٜ 

، وإُٕٚر شٔدٕٚ ظّـر  يف اإلرثافسدس فِجدة  ريض اهلل ظْفافهديؼ 

 افرجقع بًد آشتئذان نالنٚ ـام تَدم. ريض اهلل ظْفبـ اخلىٚب ا

ادتـقىف ريض اهلل ظْـف أبق أيقب إٕهـٚري افهحٚيب وهذا 

، ريض اهلل ظْـف   هـ13ادتقىف شْٜ  ث ظـ أيب هريرةحد  ـهـ يُ 13شْٜ 

 ظِٔـف وآفـف وشـِؿ : إٔٝ صـٚحٛ رشـقل اهلل صـذ اهلل ودٚ ؿٔؾ فف

،  أبٚ هريـرة شـّع مـٚ مل أشـّع : إنا  ؟ أجٚب ث ظـ أيب هريرةوحتد  

                                                 

 (.3/388ضبَٚت ابـ شًد )  (5)
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ـْ  أحٛ إيّل مـ أنْ ،  ث ظْفوفئـ أحد   رشـقل اهلل صـذ اهلل  أحدث ظ

 (1).- يًْل مٚ مل أشًّف مْف -ظِٔف وآفف وشِؿ 

             
 :  أو ادلؤيُني عائشح رضي اهلل عُها تثني أخطاء تعض انصحاتح -2
ريض افهـحٚبٜ بًـض درـٝ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ ظذ اشت فَد     

حٔٞ خٚفٍتٓؿ يف ظدة مسٚ ؾ، واهتّتٓؿ بًـدم احلٍـظ يف اهلل ظْٓؿ 

ريض اهلل  خر دفٔؾ ظـذ أن وـبط افهـحٚبٜوهق بًض افروايٚت، 

مــ  ًءاـذفؽ ؿـد يـروي بًـض افهـحٚبٜ ُجـزْ  تّؾ اخلىٖ،  ظْٓؿ

 : ذفؽوإفٔؽ أم ِٜ ظذ خرى ؿد ٕسخٝ، حٚديٞ أحديٞ وأ

أدرك افهـبح ؾـال وتـر  ـْ مَ ) : ؿٚل ريض اهلل ظْفظـ أيب افدرداء  -5

أبق افدرداء ،  (2)ـذب):  ذفؽ فًٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؾَٚفٝ رَ ـِ ؾذُ  (فف

 .(3) (ـٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يهبح ؾٔقتر

                                                 

 (.0/513افبدايٜ وافْٓٚيٜ )  (5)

 افُذب يف فٌٜ احلجٚر بًّْك اخلىٖ.  (3)

صذ اهلل أنا رشقل اهلل ريض اهلل ظْف يب هريرة [ وؾٔٓٚ ظـ أ7330شْـ افبَٔٓل برؿؿ ]  (3)

 ؿٚل : إذا أصبح أحدـؿ ومل يقتر ؾِٔقتر(.ظِٔف وآفف وشِؿ 
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: دخِٝ ظذ ظٚ نـٜ ريض اهلل  ظـ أيب شِّٜ بـ ظبدافرمحـ ؿٚل -3

ٚه:  ظْٓٚ ؾَِٝ ظــ  ، إن جٚبر بـ ظبداهلل ريض اهلل ظْٓام يَـقل يٚ أما

 
ِ
أظِؿ مْل برشـقل اهلل صـذ اهلل  رٌ ٚبِ ، َج  : أخىٖ ، ؾَٚفٝ ادٚء ـَ مِ  ادٚء

اخلتـٚن ؾَـد وجـٛ  : إذا جـٚوز اخلتـٚنُ  ؟! تَـقل ظِٔف وآفف وشـِؿ

 ؟  وٓ يقجٛ افٌسؾ (1)، أيقجٛ افرجؿ افٌسؾ

يف صحٔحف يروي ظـ افزهري بـ حبٚن حمّد ووجدت اإلمٚم       

ُٝ  إٔف ؿٚل :  ، ؿـٚل ظروة بـ افزبر ظـ افذي جيـٚمع وٓ يْـزل : شٖف

رشقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف  ...حدنتْل ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ أنا 

نـؿ ، ، وذفـؽ ؿبـؾ ؾـتح مُـٜ  وشِؿ ـٚن يًٍؾ ذفـؽ وٓ يٌتسـؾ

 (  2) اؽتسؾ بًد ذفؽ.

 ريض اهلل ظْفًّٝ أبٚ هريرة : ش ظـ أيب بُر بـ ظبدافرمحـ ؿٚل -3

ؾـذـرت  (أدرـف افٍجر جْبٚ ؾال يهقم ـْ مَ ) (3)وهق يَص يف ؿههف

                                                 

 .يَهد أنا عٚع افرجؾ فِّرأة يف احلرام حده افَتؾ وافرجؿ  (5)

 [.5501صحٔح ابـ حبٚن برؿؿ ]  (3)

 هص.ـٚن ٕيب هريرة ريض اهلل ظْف مِس يًَد يَص ؾٔف إخبٚر وافَ  (3)
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ؾـٕٚىِؼ ظبـدافرمحـ ، ذفؽ فًبـدافرمحـ بــ احلـٚرث ؾـُٖٕر ذفـؽ 

وإىَِٝ مًف حتك دخِْـٚ ظـذ ظٚ نـٜ وأم شـِّٜ ريض اهلل ظـْٓام 

 : ــٚن رشـقل اهلل صـذ اهلل : ؾُِتٚمهٚ ؿٚفٝ ، ؿٚل ؾسٖذام ظـ ذفؽ

 (  1) احتالم نؿ يهقم..مـ ؽر ظِٔف وآفف وشِؿ يهبح جْبٚ 

افنٚؾًل رمحف اهلل يف مسْده ظـ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓـٚ وذــر  َٕؾ -7

ادٔٝ فًٔذب ببُـٚء  إنا ):  يَقل امظبداهلل بـ ظّر ريض اهلل ظْٓ ذٚ أنا 

أمٚ إٕف مل يُـذب وفُْـف أخىـٖ ):  ؾَٚفٝ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ( احلل

ــ ــٝ ٓ  ٚشــٛ  ( 2)(...زـأو ٕ ــٚ تٗـــد أنا ادٔ ؾًٚ نــٜ ريض اهلل ظْٓ

ۉ  ۉ  ې    ۅچ  تًـٚػ :اهلل تبٚرك و بسبٛ بُٚء أهِف ظِٔف ؛ فَقلوُيًذب 

أم مع أن افًِامء ظْد مـٚ تتبًـقا مـٚ اشـتدرـتف ( 51:  اإلهاء) چ  ېې  ې

، حٔـٞ  ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ ظذ افهحٚبٜ ردوا بًض ذفؽ ادٗمْغ

أمٚ إحٚديٞ افتل أوردهـٚ بـدر افـديـ افزرـقـ ):  ٕظيّليَقل ا

، وافبًض أخر ـٚن يف افقاؿع ؾتـٚوى  اؾٚفبًض مْٓٚ ؽر نٚبٝ شْدً 

                                                 

 ..[3117مستخرج أيب ًٕٔؿ ظذ صحٔح مسِؿ برؿؿ ]  (5)

 (.503مسْد افنٚؾًل )  (3)
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فًـدم ؛ خٚفٍقا ؾٔٓٚ إحٚديٞ افْبقيٜ ريض اهلل ظْٓؿ بًض افهحٚبٜ 

، وبًد هذا وذاك تهٍق ظدة أحٚديـٞ  مًرؾتٓؿ هبٚ ؾهحٍٝ ؾتقاهؿ

ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ ظْٓؿ  ريض اهللرواهٚ افهحٚبٜ 

، أو مبْٔـٜ اخلىـٖ يف  إمـٚ مًٚروـٜ بـٚفَرآن افُـريؿ ؛ ؾُٖٕرت ظِٔٓؿ

، أو اشتًِّٝ أيٚت افَرإٜٓٔ وأوـٚؾٝ إفٔٓـٚ  افروايٜ حسٛ ٕيرهتٚ

 (1).(افروايٜ افتل ـٕٚٝ ترى أهنٚ صحٔحٜ

شـالم  ؾال ًٕىل افًهّٜ مـ اخلىٖ وافْسٔٚن إٓ فألٕبٔٚء ظِـٔٓؿ     

ويسك ، ــام ؿـٚل اإلمـٚم مٚفـؽ  ؿظداهؿ ؾٔٗخذ مـ ؿقذ ـْ ومَ ، اهلل 

اإلـ ٚر مــ ريض اهلل ظْٓؿ وؿد ترك بًض افهحٚبٜ  .ظِٔف رمحٜ اهلل

 ، افتحديٞ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ خقؾٚ مـ اخلىـٖ

َّ ):  ؿٚل ابـ حجر خق مـ اإلـ ٚر افقؿـقع يف اخلىـٖ ٓ يـٗمـ  ـْ ؾ

ـ إلنؿ إذا تًّد اإلـ ـٚرظِٔف ا ِّ َنـؿا تقؿـػ افـزبر وؽـره مــ  ـْ ، ؾ

أـ ـر  ـْ ، وأمٚ َمـ ظـ اإلـ ٚر مـ افتحديٞريض اهلل ظْٓؿ افهحٚبٜ 

ٝ ، أو ضٚفـٝ إٍٔسـٓؿ بٚفت بُّـ ـْ ن ِمـقمْٓؿ ؾّحّقل ظذ إهنؿ وانَ

                                                 

 (.78َٕال ظـ تًَِٔف ظذ ـتٚب افتّٔٔز فإلمٚم مسِؿ يف ادَدمٜ )  (5)
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ريض ؾسئِقا ؾِؿ يُّـْٓؿ افُـتامن  ، أظامرهؿ ؾٚحتٟٔ إػ مٚ ظْدهؿ

 (1) .اهلل ظْٓؿ(

             
  : هرج انىهى يف عصر انصحاتحظا -3
ريض  مل يُــ مــ افهـحٚبٜ) : إدفبلافنٔخ صالح افديـ ؿٚل      

ادِتٍغ حقل رشقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ مــ  اهلل ظْٓؿ

بـٚفٍْس وافٍْـٔس ، وبـذفقا افٌـٚيل  هُ وْ دَ يُذب ظِٔف ، ؾٓؿ افذيـ َؾـ

هؿ اهلل تًـٚػ ، وٕكة دظقتف ، واختٚر وافرخٔص يف شبٔؾ ٕؼ ديْف

ريض حلّؾ أمٕٜٚ هذا افديـ ، وتبٌِٔف دـ وراءهؿ ، وفُـ افهحٚبٜ 

ؾرؽؿ مٚ ـٕٚقا يتّتًقن بف ـسـٚ ر بْـل ؿـقمٓؿ مــ ؛  َؼٌ ـبَ اهلل ظْٓؿ 

، وؿقة احلٚؾيٜ ، ؾ٘هنؿ ؽر مًهقمغ مـ اخلىٖ ، وفذا  صٍٚء افذهـ

بًــض افهــحٚبٜ يف روايــٜ بًــض إحٚديــٞ، وفُـــ  ؿَ ِهــؾــربام وَ 

هحٚبٜ أخريـ مٚ ـٕٚقا فٔسُتقا ظـذ اخلىـٖ؛ بـؾ ــٚن بًوـٓؿ اف

 ................وؿــد جــٚء يف   (2).(ؾٔــف ؿَ ِهــيهــحح فــبًض مــٚ وَ 

                                                 

 (.5/315ؾتح افبٚري )  (5)

ٞ افْبقي ـظْد ظِّ َد ادتـمْٟٕٓ   (2)  ( بًْقان: طٚهرة افقهؿ يف ظك افهحٚبٜ.00)ٚء احلدي
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ي ظِٔف رمحـٜ اهلل ؿـٚل ظــ أيب كـاحلسـ افب أنا  (1)ٚريخصحٔح افب

ـْـدُ يُقن ُج  ومٚ ٕخنك أنْ ):  ريض اهلل ظْفذر  ـَ ؿـٚل ابــ  (َب ذَ ب 

، دول ُظـريض اهلل ظـْٓؿ ٜ افهحٚب ؾٔف إصٚرة إػ أنا ):  حجر صٚرًحٚ

ام ظـذ افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف ٔا وٓ ِش ، افُذب مٖمقن مـ ؿبِٓؿ  وأنا 

 (2) .(وآفف وشِؿ

ـ افبتـٜريض اهلل ظـْٓؿ ؾٚفُذب ٓ يهـدر ظــ افهـحٚبٜ    ٚ ، أما

ـَ  مسٖفٜ وبىٓؿ ٕفٍٚظ احلديٞ افْبقي اخلىٖ ؾٓـذا  ، وظهّتٓؿ م

بٚدًْك مـٚ دامـقا يسـتىًٔقن  وإٓ ؾِامذا يروون احلديٞ، مٚ ٓ أراه 

 ؟ وبط مٚ يسًّقن

إذا ) : بٚدًْك مٚ ٕهـفافروايٜ ؿٚل ابـ افهالح بًد ـالم فف ظـ     

ٚ ظٚرًؾٚ ـًّ فِـمًْٚه دون فٍيف ، ؾ٘ن مل يُـ ظٚأراد روايٜ مٚ شًّف ظذ 

                                                 

،  ُجْدب بـ ُجْٚدةافٌٍٚري ريض اهلل ظْف واشؿ أيب ذر  [3380صحٔح افبخٚري برؿؿ ]  (1)

ًٕٚ ، تقيف بٚفربذة شْٜ  يف مًرؾٜ إير آشتًٔٚب  .هـ33وـٚن مـ أوا ؾ افهحٚبٜ إيّـٚ

 (.551)إصحٚب 

 (.0/733ؾتح افبٚري )  (3)
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حٔؾ مًٕٚٔٓـٚ ، بهـرا بَّـٚدير ـا بـام ُيـبٕٚفٍٚظ ومَٚصدهٚ ، خبرً 

ٓ يـروي  خالف إٔف ٓ جيقز فف ذفؽ ، وظِٔف أنْ افتٍٚوت بْٔٓٚ ، ؾال 

ٚ إذا ــٚن مـؽـر تٌٔـر ، ؾ٘ ـْ مٚ شًّف إٓ ظذ افٍِظ افذي شًّف ِمـ

ظٚدٚ ظٚرؾٚ بذفؽ ، ؾٓذا ممٚ اختِػ ؾٔف افسِػ وأصـحٚب احلـديٞ 

ــٚب افٍَــف وإصــقل ــرهؿ، ؾجــقا  وأرب زه بًــض ، ومل جيــق   زه أـ 

،   مـ افنـٚؾًٔغ وؽـرهؿوضٚ ٍٜ مـ افٍَٓٚء وإصقفٔغ ادحدنغ

 ومًْف بًوـٓؿ يف حـديٞ رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ

وإصح جقاز ذفـؽ يف اجلّٔـع إذا ــٚن ظٚدـٚ بـام ، وأجٚزه يف ؽره

ذفـؽ هـق  ؛ ٕنا  ؿٚضًٚ بٖٕف أدى مًْك افٍِـظ افـذي بٌِـف،  وصٍْٚه

،  وافسـِػ إوفـغ ريض اهلل عنهمتشهد به أحوال الصحابة افذي 

، وـ را مٚ ـٕٚقا يَِْقن مًْك واحدا يف أمـر واحـد بٖفٍـٚظ خمتٍِـٜ 

ذؿ ـٚن ظذ ادًْك دون افٍِظ(. ومٚ ذفؽ إٓ ٕنا  قا ًَ  (  1) ُم

 
             

                                                 

 (.503مَدمٜ ابـ افهالح )  (5)
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 اخلامتح
ادتقاوع أمحد اهلل افُريؿ ادْٚن يف ختٚم هذا افبحٞ و     

، وأشٖل اهلل أن جيًؾ هذا افًّؾ يف مٔزان  وأصُره أن وؾَْل إلمتٚمف

، ومٔزان ظّؾ منٚخيل افذيـ ـٚن ذؿ افٍوؾ يف تًِّٔل  ٚيتحسْ

 ريض اهلل ظْٓؿأحٛ أن أؤـد ظذ أن مْزفٜ افهحٚبٜ ، و وتقجٔٓل

ٚ ـجؾٚفذي يىًـ ؾٔٓؿ ،  ظٚفٜٔ رؾًٜٔ ًً إٕام يىًـ يف ديْْٚ ّٔ

، ؾجزاهؿ اهلل ظْٚ وظـ  محِتف وَِٕتف إفْٔٚ هؿٕهنؿ  ؛ اإلشالمل

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ  : ٚل تًٚػوؿد ؿ ، اإلشالم خر اجلزاء

پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  

 )شقرة افٍتح( چڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ُّـ بحٚل مـ إحقال يف مّقظٓؿ ٓ يريض اهلل ظْٓؿ ٚفهحٚبٜ ؾ

إفْٔٚ إٓ اإلشالمل احلْٔػ ٓشتحٚفٜ وصقل افديـ ؛  افىًـ ؾٔٓؿ

 : بٚفسحؿ ظِٔٓؿ حٔٞ ؿٚل تًٚػوؿد أمرٕٚ ربْٚ تبٚرك وتًٚػ ،  هبؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  چ 
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 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 (.51:  )شقرة احلؼ

ريض اهلل ظـْٓؿ افهـحٚبٜ بًض  أؤـد ختٚمٚ أنا  وٓ إٔسك أنْ 

ألشـبٚب ادتَدمـٜ يف فافْبـقي افنــريػ ؛ أوبط رواة احلـديٞ  ـْ مِ 

، ؾٓـؿ  فًـدم ظهـّتٓؿ ؛ وٓ يًْل هـذا أهنـؿ ٓ خيىئـقن افبحٞ ،

، افؼيػ فِحديٞ افْبقيظْد روايتٓؿ يف احلٍظ وافوبط  قنيتٍٚوت

ـوا مـ رُ هلل ظْٓؿ ريض ابـ ظبٚس وأبق هريرة  سٔدٕٚ ظبداهلل ؾ ٜ ْا اد افسُّ

، وتِـؽ  افْبقيٜ بٍوؾ دظٚء افْبل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ ذـؿ

 .ي جلّٔع افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿرِ ـخهقصٜٔ خٚصٜ هبؿ ٓ تس

                       

 : أهى َتائج انثحث
 يُّـ افقصقل بًد هذا افبحٞ ادتقاوع إػ افْتٚ ٟ أتٜٔ :          

ـْ رؤيـٜ افهحٚبٜ ذؿ ؾوؾ وم -5 ُٕٜٚ متّٔزة دٚ َحبـٚهؿ اهلل بـف ِمـ

ُٕكتف.صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ افرشقل   و

ـْ أوــبط رواة احلــديٞ فألشــبٚب  ريض اهلل ظــْٓؿافهــحٚبٜ  -3 ِمــ

 ادتَدمٜ ، فُْٓؿ يتٍٚوتقن يف افوبط حسٛ إشبٚب ادذـقرة.
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ـٚ ٓ يتًّـدون  -3 ًً ٓ يـجقز شقء افيـ بٖي  صـحٚيب ؛ ٕهنـؿ عٔ

 رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.افُذب ظذ 

هٚ مـــ  -7 ٓ جيــقز أْن ًٕتّــد خهقصــٜٔ فهــحٚيب بًْٔــف ، وظــدا

 خهٚ ص افهحٚبٜ عًٔٓؿ.

إذا ـٚن افْسٔٚن جٚ زا ظذ إٕبٔٚء ظِٔٓؿ شالم اهلل ، ؾٚفهحٚبٜ  -1

ـْ بٚب أوػ.  َؿد َيَْسقن ِم

أنبٝ افبحٞ ٕسٔٚن بًض افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ ، ممٚ يٗــد  -0

 بىٓؿ ادىِؼ.ظدم و

يًد اشتدراك افسٔدة ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ ظذ افهـحٚبٜ ريض  -8

  .ًٕٚ  اهلل ظْٓؿ مًٗذا ظذ ظدم وبىٓؿ أحٔٚ

 ، فىٚهريـاوظذ آفف افىٔبغ ،  وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ حمّد افْبل إمغ

 .، واحلّد هلل رب افًٚدغ صحٚبتف أعًغارض افِٓؿ ظـ و

 ـتبف خٚدم افسْٜ ادىٓرة

 بـ صٓٚب افديـاظِقي بـ حٚمد 

11308831031300جقال   

Email /dralwibinshehab@gmail.com 

mailto:dralwibinshehab@gmail.com
mailto:dralwibinshehab@gmail.com
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 لائًح تأهى ادلراجع وادلصادر
 

بدر افديـ / نٜ ظذ افهحٚبٜـاإلجٚبٜ إليراد مٚ اشتدرـتف ظٚ  -1

، ادىبًٜ  : شًٔد إؾٌٚين هـ( حتَٔؼ837)ت  افزرـق

 م.5333 -هـ 5310،  اذٚصّٜٔ

أبق بُر ،  رو بـ افوحٚك افنٔبٚينأمحد بـ ظّ / أحٚد واد ٚين -3

دار ،  بٚشؿ ؾٔهؾ أمحد اجلقابرةـتقر داف:  هـ( حتَٔؼ308)ت 

 م.5335 -هـ 5755 ،5، ط افريٚض،  افرايٜ

اإلمٚم افًالمٜ شٔػ افديـ ظع /  اإلحُٚم يف أصقل إحُٚم -3

افنٔخ ظبد افرزاق ؼ : ـ/ تًِٔ بـ حمّد بـ شٚمل أمديا

 ملظٍٍٔل ، ادُتٛ اإلشال

يقشػ بـ ظبداهلل بـ  / آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب -7

: ظٚدل  حَٔؼـهـ ( ت703)ت ، أبق ظّر ظبدافز افَرضبل 

 م. 3113 -هـ 5733ظالم ، إردن ، دار إ ، دصمر
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،  أمحد بـ ظع بـ حجر افًسَالين / اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ -1

،  إؿل هـ ( ظذ ٍَٕٜ شِىٚن ادٌرب013)ت  أبق افٍوؾ

،  5، ط وافتل بحٚصٔتٓٚ آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب

 .هـ5330

تَل افديـ حمّد بـ ظع ابـ /  آؿساح يف بٔٚن آصىالح -0

،  ـ( دار افُتٛ افًِّٜٔه813)ت ، أبق افٍتح دؿٔؼ افًٔد 

 م.5300 -هـ 5710،  بروت

  أبق بُر،  أمحد بـ ظع اخلىٔٛ افبٌدادي /  تٚريخ بٌداد -8

 .بروت،  دار افُتٛ افًِّٜٔهـ( 703)ت 

: حمّد  تهحٔح ، تٔبٜـحمّد بـ مسِؿ بـ ؿُ / تٖويؾ خمتِػ احلديٞ -0

 هـ.5333،  ، دار اجلٔؾ زهري افْجٚر

ظبد افرمحـ بـ أيب / تدريٛ افراوي يف ذح تَريٛ افْقاوي -3

ظبد افقهٚب  هـ( حتَٔؼ :355، أبق افٍوؾ )ت  بُر افسٔقضل

 .افريٚض،  مُتبٜ افريٚض احلدي ٜ ، ظبد افِىٔػ
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هـ( 050)ت  رجٚينجُ ـظع بـ حمّد بـ ظع اف/ افتًريٍٚت -51

، 5، ط ، بروت دار افُتٚب افًريب ، : إبراهٔؿ إبٔٚري حتَٔؼ

 هـ.5711

، أبق  أمحد بـ ظع بـ حجر افًسَالين/ تَريٛ افتٓذيٛ -55

،  ، دار افرصٔد : حمّد ظقامٜ هـ( حتَٔؼ013)ت  افٍوؾ

 م.5300 -هـ 5710، 5، ط شقريٚ

 ، أبق احلسغ مسِؿ بـ احلجٚج افَنري / افتّٔٔز -53

،  ، مىٚبع ٕجد افتجٚريٜ : إظيّل حَٔؼـهـ( ت305)ت 

 افريٚض.

حمّد بـ إشامظٔؾ ادًروف بٚبـ إمر /تقؤح إؾُٚر  -53

 .هـ(5503افهًْٚين )ت 

،  َالينأمحد بـ ظع بـ حجر افًس/ هتذيٛ افتٓذيٛ -57

 ، 5، ط بروت ، دار افٍُر (هـ013)ت  أبقافٍوؾ

 م.5307 - هـ5717
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/ ضٚهر اجلزا ري افدمنَل ،  تقجٔف افْير إػ أصقل إنر -51

مُتبٜ ادىبقظٚت اإلشالمٜٔ ، ،  حتَٔؼ : ظبد افٍتٚح أبق ؽدة

م5331 -هـ 5750،  5حِٛ ، ط

ادْٚوي حمّد ظبدافرؤوف  /افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًٚريػ  -50

، دار  حمّد روقان افدايٜـتقر داف:  هـ( حتَٔؼ5135)ت 

، 5، ط دمنؼ –، بروت  دار افٍُر -افٍُر ادًٚس 

 هـ.5751

أمحد بـ ظع  / اجلٚمع ٕخالق افراوي وآداب افسٚمع -58

ـتقر داف:  هـ( حتَٔؼ703أبق بُر )ت ، اخلىٔٛ افبٌدادي 

 هـ.5713،  ، افريٚض ، مُتبٜ ادًٚرف حمّقد افىحٚن

،  شِٔامن بـ إصًٞ افسجستٚين إزدي / دوشْـ أيب داو -50

،  : حمّد حمٔل افديـ ظبداحلّٔد هـ( حتَٔؼ380)ت أبقداوود 

 دار افٍُر.
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 ، أبقبُرأمحد بـ احلسغ افبَٔٓل  / شْـ افبَٔٓل افُزى -53

، مُتبٜ دار  : حمّد ظبدافَٚدر ظىٚ حَٔؼـهـ(  ت710)ت 

 م.5337 -هـ 5757 ، رمٜ، مُٜ ادُ افبٚز

، حمّد بـ أمحد بـ ظ امن افذهبل  / شر أظالم افْبالء -31

: صًٔٛ إرٕٚؤوط وحمّد  هـ( حتَٔؼ870)ت أبقظبداهلل 

، 3ًٕٔؿ افًرؿسقد ، مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت ، ط

 هـ.5753

 هـ( حتَٔؼ831ابـ رجٛ احلْبع )ت  / ذح ظِؾ افسمذي -35

،  ، مُتبٜ افرصد ٚم ظبدافرحٔؿ شًٔدمها صٔخْٚ افدـتقر : : 

 م.3115 -هـ 5753،  3، ط افريٚض

، أبق  حمّد بـ حبٚن افتّّٔل افبستل / صحٔح ابـ حبٚن -33

، مٗشسٜ  صًٔٛ إرٕٗوطحتَٔؼ : هـ( 317)ت  حٚتؿ

 م.5333 -هـ 5757،  3، ط ، بروت افرشٚفٜ
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 ، أبق ظبداهلل حمّد بـ إشامظٔؾ افبخٚري / صحٔح افبخٚري -33

،  ، دار ابـ ـ ر : مهىٍك ديٛ افبٌٚ هـ( حتَٔؼ310)ت 

 م. 5308 -هـ 5718،  3، ط ، بروت افٔاممٜ

، أبق  مسِؿ بـ احلجٚج افَنري افْٔسٚبقري / صحٔح مسِؿ -37

، دار  حمّد ؾٗاد ظبدافبٚؿل : هـ(  حتَٔؼ305)ت  احلسغ

 ، بروت. إحٔٚء افساث افًريب

، بـ شًد بـ مْٔع افبكي افزهري  حمّد / افىبَٚت افُزى -31

 ، بروت. هـ( دار صٚدر331)ت أبق ظبداهلل 

ّقد ـظبداهلل بـ َح / ظِقم احلديٞ ظْد افزيديٜ وادحدنغ -30

،  افّٔـ، ، صًدة  ، مٗشسٜ اإلمٚم زيد بـ ظع اف َٚؾٜٔ افًزي

 م.3115 -هـ 5735،  5ط

)ت  بدافرمحـاخلِٔؾ بـ أمحد افٍراهٔدي ، أبقظ / ـتٚب افًغ -38

إبراهٔؿ ـتقر دافمٓدي ادخزومل وـتقر داف:  هـ( حتَٔؼ581

 .، دار ومُتبٜ اذالل افسٚمرا ل
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 محد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ اخلىٚيب افبستل / ؽريٛ احلديٞ -28

: ظبدافُريؿ إبراهٔؿ افًزبٚوي ، جٚمًٜ  هـ( حتَٔؼ300)ت 

 هـ.5713أم افَرى ، مُٜ ادُرمٜ ، 

أمحد بـ ظع بـ حجر  / ح صحٔح افبخٚريؾتح افبٚري بؼ -33

،  ٜـهـ ( ادىبًٜ افس013ٍِٔ)ت  ، أبق افٍوؾ افًسَالين

: حمٛ افديـ  : حمّد ؾٗاد ظبدافبٚؿل ، إذاف بسؿٔؿ

 اخلىٔٛ.

صّس افديـ حمّد بـ /ؾتح ادٌٔٞ ذح أفٍٜٔ احلديٞ -31

هـ( دار افُتٛ 313)ت ، أبق اخلر ظبدافرمحـ افسخٚوي 

.هـ5713،  5، ط فبْٚن،  افًِّٜٔ

هـ( 058)ت  حمّد بـ يًَقب افٍروز أبٚدي / افَٚمقس ادحٔط -35

 هـ.5751،  ، بروت دار افٍُر

 حمّد بـ مُرم بـ مْيقر إؾريَل/  فسٚن افًرب -33

 .5، ط ، بروت هـ( دار صٚدر855)ت             
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 ظع بـ أيب بُر اذٔ ّل/ مّع افزوا د ومْبع افٍقا د -33

،  دار افُتٚب افًريب  -دار افريٚن فِساث  هـ(018)ت 

 هـ.5718 ،  بروت –افَٚهرة 

بـ اظّر / حمٚشـ آصىالح وتوّغ ـتٚب ابـ افهالح -37

هـ( بتحَٔؼ ظٚ نٜ بْٝ 011)ت  رشالن بـ ٕهر افبَِْٔل

 .، هٚمش مَدمٜ ابـ افهالح دار ادًٚرف،  افنٚضئ

، بـ ظبداهلل احلٚـؿ  حمّد/ ادستدرك ظذ افهحٔحغ -31

،  : مهىٍك ظبدافَٚدر ظىٚ هـ( حتَٔؼ711)ت أبقظبداهلل 

 هـ.5755،  ، بروت دار افُتٛ افًِّٜٔ

 أبقظبداهلل،  أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ/ بـ حْبؾامسْد أمحد  -30

دار ، وآخرون  أمحد صٚـرافنٔخ :  حتَٔؼ (هـ375 )ت

 .احلديٞ ، افَٚهرة

 أبقظبداهلل، إدريس افنٚؾًل  حمّد بـ/ مسْد افنٚؾًل -38

 ، بروت. هـ( دار افُتٛ اف317ًِّٜٔ)ت             
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أمحد بـ ظبداهلل / ادسْد ادستخرج ظذ صحٔح اإلمٚم مسِؿ -30

: حمّد حسـ  حَٔؼـهـ( ت731أبق ًٕٔؿ )ت ، إصبٓٚين 

 م.5330،  5، ط ، بروت ، دار افُتٛ افًِّٜٔ حمّد

أمحد بـ حمّد / ٛ افؼح افُبر فِراؾًلادهبٚح ادْر يف ؽري -33

 بروت. ، هـ( ادُتبٜ اف881ًِّٜٔادَري افٍٔقمل )ت 

،  افىزاينبـ أيقب شِٔامن بـ أمحد / إوشطافىزاين مًجؿ  -71

بـ اضٚرق بـ ظقض اهلل  هـ( تـحَٔؼ :301)ت  أبق افَٚشؿ

،  دار احلرمغ،  ادحسـ بـ إبراهٔؿ احلسْٔل ظبدو حمّد ،

 هـ.5751،  هرةافَٚ

أبق ،  شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب افىزاين/  ادًجؿ افُبر -75

،  محدي بـ ظبدادجٔد افسٍِلهـ( حتَٔؼ : 301)ت  افَٚشؿ

  .هـ5717،  3، ط ادقصؾ،  مُتبٜ افًِقم واحلُؿ

بدافرمحـ بـ ظ امن ظظ امن بـ / مَدمٜ ابـ افهالح -73

،  ٝ افنٚضئ: ظٚ نٜ بْ حَٔؼـهـ( ت073افنٓرزوري )ت 

 .دار ادًٚرف
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: مُتٛ  ، حتَٔؼ حمّد ظبدافًئؿ افزرؿٚين مْٚهؾ افًرؾٚن -43

م.5330،  5، ط ، بروت ، دار افٍُر افبحقث وافدراشٚت

صالح افديـ بـ / مْٟٓ َٕد ادتـ ظْد ظِامء احلديٞ افْبقي -77

 .هـ5713، 5، ط ، بروت ، دار أؾٚق اجلديدة محد إدفبلأ

، أبق افٍوؾ  أمحد بـ ظع بـ حجر افًسَالين/ افْير ٕزهٜ -71

،  ، ادُتبٜ افًكيٜ : ظبدافُريؿ افٍؤع هـ( حتَٔؼ013)ت 

 هـ.  5735،  بروت
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 ًحتىياخـانفهرش 

 
 ػحةصال ادوضوع

 1 ادَدمٜ

 55 لغة واصطالًحا تعريف الصحايب : ادبحث األول

 55 : تًريػ افهحٚيب يف افٌِٜ ادىِٛ إول

 55 ادًٚذة -5

 55 ادقاؾَٜ -3

 53 ادالزمٜ -3

 53 ادجٚفسٜ -7

 53 احلٍظ -1

 53 آشتحٔٚء -0

 53 َٔٚدإٓ -8

 53 ادْع -0
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 ػحةصال ادوضوع

 57 : تًريػ افهحٚيب يف آصىالح ادىِٛ اف ٚين

 57 اجلرجٚينتًريػ 

 57 ادْٚويتًريػ 

 31 لغة واصطالًحاتعريف الضبط  : ادبحث الثاين

 31 يف افٌِٜ وبطتًريػ افادىِٛ إول: 

 31 وافندةافَقة  -5

 35 احلبس -3

 35 احلزم -3

 35 ادتغظ ٍاحل -7

 35 ظٜافن -1

 35 اجلّع -0

 33 بٚفَٓرإخذ  -8

 33 مىربًّْك  -0

 37 يف آصىالح وبط: تًريػ اف ادىِٛ اف ٚين
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 ػحةصال ادوضوع

 30 ضبط الصحابة واستدراكاهتم عذ بعضهم:  لثادبحث الثا

 38 خىئ ويْسكـادىِٛ إول : اإلٕسٚن يُ 

 33 ٕسٔٚن افرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

 37 ٕسٔٚن أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

 31 ٕسٔٚن شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف -5

 30 ٕسٔٚن زيد بـ أرؿؿ ريض اهلل ظْف -3

 38 ٚـٕسٔٚن ظبداهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظّْٓ -3

 30 ديٞاحلأْن خُيىئ يف  يتٓٔٛ اهلل ظْف ريضظّران بـ حهغ  -7

ف -1  33  أْن ُيُ ر مـ احلديٞ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف يتخقا

 71  أْن ُيُ ر مـ احلديٞ افزبر بـ افًقام ريض اهلل ظْف يتخقف -0

 75 افًِؿ ْزظبداهلل بـ مسًقد ريض اهلل ظْف يٗـد أنا اخلىٚيٚ ت -8

 73 عذ غرهمصحابة أسباب تػوق ضبط ال : ثاينادطلب ال

 73  ظِق إشْٚدهؿ -5

 73 اؿسان حتِّٓؿ بقؿٚ ع ومنٚهد حرضوهٚ  -3

 70 اؿسان بًض إحٚديٞ بٖمقٍر حرضهٚ افهحٚبٜ -3



     (83 ) 

 

 ػحةصال ادوضوع

 11 ـ شٔالن أذهٚهنؿ وصٍٚء ؾىرهتؿ7

 17 تىبٔؼ افهحٚبٜ دٚ وصِٓؿ مـ احلديٞ افؼيػ  -1

 11 ت بتٓؿ يف روايٜ احلديٞ -0

 18 بنا للصحابة ال يعني وصػهم بالعصمةث : ح  ادطلب الثال

 18 صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿمالزمٜ افهحٚبٜ فِرشقل  -5

 01 أم ادٗمْغ ظٚ نٜ تبغ أخىٚء بًض افهحٚبٜ -3

 07 طٚهرة افقهؿ يف ظك افهحٚبٜ  -3

 08 مة ـاخلات

 00 افبحٞ أهؿ ٕتٚ ٟ

 81 ؿٚ ّٜ بٖهؿ ادراجع وادهٚدر

 01 يٚتادحتقؾٓرس 
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